
SANT MAGÍ
Del 13 al 19  d’agost 2016

Tarragona
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Actes
previs

Dissabte 6 d’agost

Divendres 12 d’agost

Diumenge 7 d’agost

Dijous 11 d’agost

15 h, Moll de Costa, Port de Tarragona. 
Triathlon Series Tarragona.
Organitza: Running Solutions SLU

20 h, plaça de la Font. Sortida de la 
Cursa Nocturna Infantil del Seguici.
Organitzen: Athletic Events i Mulassa 
de Tarragona

20 h, sala d’exposicions de CaixaForum, 
c. Cristòfor Colom, 2. Visita comentada 
a l’exposició “L’art mochica de l’antic 
Perú. Or, mites i rituals”. En català. 
Places limitades. Venda anticipada.
Organitza: CaixaForum

21.15 h, plaça de la Font. Sortida de 
la 5a Cursa Nocturna del Seguici. 
Cursa urbana de 5 quilòmetres oberta 
a tothom, amb classificació específica 
per als membres del Seguici Popular 
tarragoní. Arribada al pla de la Seu.
Organitzen: Athletic Events i Mulassa 
de Tarragona

20 h, sala d’exposicions de CaixaForum, 
c. Cristòfor Colom, 2. Visita comentada 

a l’exposició “L’art mochica de l’antic 
Perú. Or, mites i rituals”. En castellà. 
Places limitades. Venda anticipada.
Organitza: CaixaForum

20 h, Amfiteatre Port Tarraco.
Concert De La Carmela.
Organitza: Port Tarraco

20 h, Museu Bíblic Tarraconense, 
sala d’exposicions temporals, c. de les 
Coques, 1. Inauguració de l’exposició 
“Aqua Sacra: càntirs i tradició. III edició”. 
Els anys 2010 i 2014 ja vam poder gaudir 
de part d’aquesta magnífica col·lecció. En 
aquesta ocasió, la família Galià Iglesias 
ens mostra càntirs tradicionals lligats 
a la festa de Sant Magí, altres peces de 
temàtica religiosa i una mostra de peces 
representatives de l’ús popular dels 
càntirs. Una exposició imprescindible!
Organitza: família Galià Iglesias
Col·laboren: Museu Bíblic Tarraconense, 
Arquebisbat de Tarragona, Confraria de 
Sant Magí i Ajuntament de Tarragona

Aqua Sacra / Jordi Suriñach 

16 h, Camp de Mart.
La iMAGInada. Durant tota la tarda, 
exhibició de grafitis amb alguns dels 
artistes més influents de l’escena local.
Organitza: La Imaginada
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17h, Camp de Mart. iMAGInARTE - 
mercat d’artesania i art. Productes 
d’artesania i art durant tota la tarda i 
fins a la 1 h. Dibuixants, il·lustradors, 
grafiters, objectes de disseny, artesans, 
bijuteria…Hi podreu trobar exposats 
articles de proximitat, ecològics i singu-
lars de creació artística, enfront de la 
producció uniformitzada de la indústria. 
Productes d’artesania pròpia!
Organitza: La Imaginada

17h, Camp de Mart. Petita iMAGIna-
da. Taller d’elaboració de pa. Aprèn a 
fer el teu propi pa amb un taller molt 
entretingut. 
Durada: 2h. Places limitades. Inscripcions 
al punt d’informació.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Cingle Vermell, associació 
per a la recuperació dels oficis antics

17h, Camp de Mart. La iMAGInada. Ta-
ller de grafitis per a joves i adolescents, 
a càrrec de Dabuten Tronko. Rebreu 
una formació bàsica i podreu gaudir de 
l’experiència de crear amb aerosol allò 
que imagineu. Places limitades. Inscrip-
cions gratuïtes a www.laimaginada.cat. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Tarragona Jove

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Inflable casteller. Vine a saltar i 
enfila’t al castell per fer l’aleta.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Colla Jove Xiquets de 
Tarragona

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Taller de plantes naturals.Vine i 
gaudeix d’un taller per conèixer millor 
les plantes naturals que portarem.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: ENTRA! Cooperativa

17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. La Ciutat dels Nens. Amb ins-

tantànies de Tarragona i un pinzell, qui 
vulgui podrà transformar la ciutat dels 
cotxes i el ciment en la Ciutat dels Nens, 
i també hi haurà jocs per aprendre l’ús i 
l’impacte de l’energia sobre l’entorn: pe-
dalejant amb la bici, generareu l’energia 
per carregar les vostres joguines.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Grup de Mobilitat de 
Tarragona

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Mascota de la petita iMAGInada. 
Creem la mascota de la petita iMAGIna-
da entre tots i totes.
Organitza: La Imaginada

17.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada-
Espai Fòrum. Col·loqui d’experiències i 
models alternatius d’habitatge. 
Comptarem amb l’acompanyament de 
diferents projectes relacionats amb la 
masoveria, les ecoviles, el cohabitatge, 
l’okupació…, que ens explicaran com 
han estat i són les seves vivències.
Organitza: La Imaginada

18 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Zona Gastronòmica. Durant tota 
la tarda podreu gaudir de diferents 
propostes gastronòmiques amb les 
food trucks. 
Organitza: La Imaginada

18 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Berenar popular amb suc natural i cóc 
per acompanyar. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Funtasty

19 h, local dels Xiquets del Serrallo, 
Moll de Costa. Assaig obert de canalla. 
En acabar, sindriada castellera.
Organitza: Xiquets del Serrallo

19 h, geladeria Llaollao, Rambla Nova, 
16. Presentació del gelat Llao-Magí. El 
dia de Sant Magí s’ofereix gratuïtament 
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als qui s’acreditin com a Magins i 
Magines.
Organitzen: Llaollao i Mulassa de 
Tarragona

19.30 h, Tarraco Arena Plaça. 
Festival Tan Fan Costa Daurada. DJ 
sessió amb Laura Put.
Organitza: TAP

20 h, Amfiteatre Port Tarraco. 
Sunset Festival. Hotel Kabaret.
Organitza: Port Tarraco

20 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Fins ben entrada la matinada, diferents 
propostes gastronòmiques amb les 
food trucks.
Més informació: www.laimaginada.cat
Organitza: La Imaginada

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

20.30h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Sopars del Món. Una bona manera de 
conèixer noves cultures és amb la  panxa 
ben plena. Amb els Sopars  del Món tin-
dràs la possibilitat de tastar menjars típics 
d’indrets llunyans molt a prop de casa! 
Preu: 6€ (inclou beguda i postres)
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Cooperació Tarragona

20.30h, Camp de Mart. La iMAGIna-
da- La Plaça. Cabaret Aeri – Espectacle 
inaugural. La iMAGInada enceta la 
vuitena edició amb un espectacle únic i 
irrepetible, ple d’emocions: un cabaret 
de circ amb la presència de diferents 
artistes, creat especialment per ser 
l’acte inaugural. Trapezi, teles, corda 
llisa i altres elements donaran el tret de 
sortida al festival d’enguany.
Organitza: La Imaginada

21 h, Tarraco Arena Plaça. Festival Tan 
Fan Costa Daurada. Concert amb els 
grups Doblo Rombo i Izal.
Organitza: TAP

21.30 h, local dels Xiquets de Tarragona, 
c. Santa Anna, 1. Assaig de gamma extra.
Organitza: Xiquets de Tarragona

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

22 h, La iMAGInada Itinerant. Tym-
panum Percussió. Tympanum és una 
banda de percussió, amb un repertori 
que inclou variants del Brasil com la 
samba, l’afrosamba i altres mescles amb 
funky. Recorregut: Camp de Mart, pl. 
del Pallol, c. Cavallers, c. Major, pl de les 
Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa 
Anna, pl. del Rei, c. la Nau, c. Cavallers, 
pl. del Pallol i Camp de Mart.
Organitza: La Imaginada

Ara Malikian

22 h, Teatre Auditori del Camp de Mart. 
Concert d’Ara Malikian. Aquest violi-
nista libanès d’origen armeni arriba a 
l’Auditori del Camp de Mart després de 
més de 4.000 concerts al llarg de quinze 
anys. Acompanyat per alguns dels 
artistes amb els quals ha col·laborat en 
els darrers anys, ens proposen un 
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recorregut pels principals espectacles 
amb els quals ha recorregut el país. 
Venda d’entrades: taquilles del Teatre 
Metropol (Rambla Nova, 46) i a teatres.
tarragona.cat/festivaldestiu
Preu: de 25 a 48 €

24h, Camp de Mart. La iMAGInada-La 
Plaça. Tutu’s Band. Heu vist mai una 
xaranga de noies divertida i amb molta 
marxa musical? I que a més a més vagin 
amb tutú? Quina bogeria, no? Tutu’s 
Band són una xaranga de noies, i el seu 
objectiu és que us ho passeu bé amb la 
seva música!
Organitza: La Imaginada

Saurí

0.25 h, Camp de Mart. La iMAGInada- 
La Plaça. Saurí - concert. Saurí neix de 
la il·lusió i les ganes de fer música de 
creació, tot abordant temes que ens 
commouen com a éssers humans. El grup 
troba el seu so a través de la recerca de 
músiques ancestrals i ritualístiques pre-
sents en la majoria de pobles i cultures 
del nostre planeta, la Pachamama.
Organitza: La Imaginada

0.30 h, Tarraco Arena Plaça. Festival 
Tan Fan Costa Daurada. DJ sessió amb 
Laura Put.
Organitza: TAP

1 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Nit 
de Rockcat. 
Organitza: Sala El Cau

1.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada-
La Plaça. Tutu’s Band.
Organitza: La Imaginada

2 h, Camp de Mart. La iMAGInada- La 
Plaça. The Targarians - concert. Es 
defineixen com un grup d’amics que 
han format una agrupació musical per 
poder gaudir creant, interpretant i 
transmetent tot el que perceben en la 
seva vida quotidiana. El seu objectiu és 
transformar una nit qualsevol en una 
nit inoblidable, sempre oberts a fer més 
gran la família The Targarians.
Organitza: La Imaginada

3.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- La Plaça. La Font de la Marxa Sound 
System.
Organitza: La Imaginada

10 h, Subdelegació del Govern, pl. 
Imperial Tàrraco, 3. Espais Ocults Tarra-
gona presenta a Tarragona la primera 
ocasió per visitar un dels edificis més 
rellevants de l’arquitectura moderna, 
l’edifici del Govern Civil de Tarragona 
d’Alejandro de la Sota. 

Dissabte 13 d’agost

SANT
MAGÍ
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Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Més informació:www.espaisocults.cat
Organitza: Espais Ocults Tarragona

Espais Ocults

10 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Durant tot el matí, exhibició de grafitis 
amb alguns dels artistes més influents 
de l’escena local.
Organitza: La Imaginada

10 h,Camp de Mart. iMAGInARTE - 
mercat d’artesania i art. Productes 
d’artesania i art durant tot el dia. 
Dibuixants, il·lustradors, grafiters, 
objectes de disseny, artesans, bijuteria…
Hi podreu trobar exposats articles 
de proximitat, ecològics i singulars 
de creació artística, enfront de la 
producció uniformitzada de la indústria. 
Productes d’artesania pròpia!
Organitza: La Imaginada

10 h, plaça de la Font. Vermut solidari 
a favor de la Societat de Protecció 
Animal GAIA. Si vols adoptar no hi pots 
faltar.
Organitza: GAIA Tarragona

10.30 h, Camp de Mart. Petita iMA-
GInada. Activitats infantils i tallers 
creatius. Veniu a jugar i passar-ho bé 
amb els jocs que us hem preparat!
Organitza: La Imaginada
Col·labora: AEiG Alverna 

10.30 h, Camp de Mart. Petita iMA-
GInada. Inflable casteller. Juga amb 
l’inflable dels Xiquets i aprèn a fer 
castells de manera divertida.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Colla Xiquets de Tarragona

11 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Espai Fòrum. II Fira d’Entitats. Espai 
dedicat a les entitats amb ganes de 
donar a conèixer el seu projecte i 
conscienciar i sensibilitzar les persones. 
Durant tota la jornada, les diferents 
entitats oferiran activitats, xerrades i 
tallers.
Organitza: La Imaginada

11 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Espai Fòrum. Teràpia assistida amb 
animals.
Organitza: La Imaginada

12 h, Camp de Mart. La iMAGInada - 
Espai Fòrum. Taller de bioconstrucció.
Organitza: La Imaginada

12 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Zona Gastronòmica. Podreu gaudir de 
diferents propostes gastronòmiques amb 
les food trucks.
Més informació: www.laimaginada.cat

Concurs Estibacaixes

12 h, local de la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, c. Cós del Bou, 23. 3r Con-
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curs Estibacaixes. Quantes caixes ets 
capaç d’apilar? En aquest concurs també 
et caldran la força, l’equilibri, el valor i el 
seny. Inscripcions al mateix local. Premis 
en joc!
Organitza: Colla Jove Xiquets de 
Tarragona
Col·labora: Cerveses Damm

12 h, plaça de Dames i Vells. Vermut 
“populart” i fideuada, amb la pre-
sentació de la rumba del Ball. Primer 
Concurs (2a part i potser l’últim) de 
Dames i Vells. 
Bases i inscripcions:
www.damesivells.cat
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·laboren: Cerveses Damm, Coca-Co-
la, Serveis d’Hoteleria Jofré, Viticultors 
9més i La Mestressa del Tòful

12 h, plaça del Rei. Watermelon Pool 
2016, #elnostretorn. Arrencada de 
la Watermelon Pool, quarta edició. 
Disparem el tret de sortida a setze 
hores d’entreteniment aquàtic. Qui es 
vol refrescar? Qui vol ser refrescat? Es 
recomana portar roba de bany (obert a 
tothom). 

Watermelon Pool

Vols llançar a la piscina els TTV (Tarrago-
nins de Tota la Vida) que integren l’star 
system de Tarragona i més enllà? Novetat 
2016! En aquesta edició hi haurà set 

“forasters” del territori: Salou, Vila-seca, 
Constantí, Valls, Altafulla, Torredemba-
rra i Montblanc. Descobreix qui són a 
través de www.diaridetarragona.com, 
www.radiociutatdetarragona.cat i dins 
del programa Estiu12 de www.tac12.tv.

Votacions en línia: de l’1 al 10 d’agost 
a través del web www.diaridetarra-
gona.com. Entre tot el públic que voti 
sortejarem àpats de l’Associació de 
Restauradors Art(e) i sortides amb caiac 
amb TGNauticaKayac. 

El protagonista més votat online rebrà 
els diners obtinguts en la venda de 
tiquets de la Sindriada del dimarts 16 
d’agost i partides de la Watermelon Pool 
per destinar-los a l’entitat o associació 
que hagi escollit. 

Venda de tiquets: www.participo.cat
Preu: Watermelon Pool (dos intents), 
1€; tall de síndria, 1 €
Patrocinador principal: Associació de 
Restauradors Art(e) 
Amb el compromís i la col·laboració 
dels establiments de la plaça del Rei 
Champanyet, La Geladeria, Casa del 
Vermut i Ítaca.
Organitza: El Feriante, mobilitzador 
d’idees i projectes
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona 
i TAC 12 

12.30 h, Bar La Pepita, pl. Verdaguer, 9. 
Vermut amb The Soul Man Quartet.
Organitza: Bar La Pepita

14 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Escenari Cabaret. El Pony Pisador - 
concert vermut. El Pony Pisador és un 
grup de folk en el sentit més ampli de la 
paraula: cançons i danses tradicionals 
irlandeses, sea shanties, havaneres, 
bluegrass, tarantel·les, iòdel i altres 
músiques del món.
Organitza: La Imaginada
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16 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Du-
rant tota la tarda, exhibició de grafitis 
amb alguns dels artistes més influents 
de l’escena local.
Organitza: La Imaginada

Mercat d’Artesania / Albert Rué

17 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - 
mercat d’artesania i art. Productes 
d’artesania i art durant tota la tarda i 
fins a la 1 h. Dibuixants, il·lustradors, 
grafiters, objectes de disseny, artesans, 
bijuteria… Hi podreu trobar exposats 
articles de proximitat, ecològics i singu-
lars de creació artística, enfront de la 
producció uniformitzada de la indústria. 
Productes d’artesania pròpia!
Organitza: La Imaginada

17 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. 
Taller d’elaboració de pa. Aprèn a fer 
el teu propi pa amb un taller molt en-
tretingut. Durada: 2h. Places limitades. 
Inscripcions al punt d’informació.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Cingle Vermell, associació 
per a la recuperació dels oficis antics

17 h, Camp de Mart. La iMAGInada - 
Espai Fòrum. II Fira d’Entitats. Durant 
tota la tarda podreu gaudir de xerrades 
i tallers que duran a terme diferents 
entitats que participen en la fira: 
agricultura ecològica, plantes i remeis 
medicinals, apicultura…
Organitza: La Imaginada

17.30 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. III Trobada de Gegants 
i Nanos. Arribada i plantada dels 
gegants i nanos participants.
Colles participants: carrer Merceria, 
el Port, el Serrallo, Col·legi Sagrat Cor, 
Sant Pere i Sant Pau, Sitges (Colla de 
la Vall), Ascó, les Borges del Camp, 
la Selva del Camp, Nulles, el Catllar, 
Montbrió del Camp (Sant Antoni), 
Mont-roig del Camp, Badalona (Colla 
La Faràndula), Vilallonga del Camp, El 
Fènix de Reus, Reus (IPM), l’Espluga 
de Francolí, Masllorenç, Valls (Colla 
Pessigolla), el Pla de Santa Maria, Club 
Maginet i passeig Torroja. 
Organitzen: Club Maginet i Gegants del 
Passeig Torroja
Patrocina: Repsol
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Tallers castellers lúdics, tècnics 
i jocs! Vine a aprendre a fer castells i a 
gaudir amb els jocs del món casteller. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Castellers de la Il·lusió

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMA-
GInada. Tots guanyem, tots juguem. 
Les persones que vulguin participar-hi 
tindran la possibilitat de posar-se en la 
pell de les persones amb discapacitat 
seient en una cadira de rodes i practi-
cant un esport adaptat o integrat amb 
esportistes amb discapacitat. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Federació Mestral- Cocemfe 
Tarragona

17.30 h, Camp de Mart. Petita 
iMAGInada. Jocs i tallers adaptats a 
la discapacitat visual.Podràs escriure 
el teu nom en braille, fer un recorre-
gut d’obstacles, gaudir de contes fets 
per persones amb ceguesa… Vine i 
aprèn-ne!
Organitza: La Imaginada
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18 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Berenar popular amb suc natural i cóc 
per acompanyar. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Funtasty

18 h, des de la Rambla Nova, tram del 
Balcó del Mediterrani. III Trobada de 
Gegants i Nanos. Inici de la cercavila de 
tots els grups participants. Ballada de 
lluïment de cada un dels grups a la plaça 
de les Cols. 
Itinerari: Rambla Nova, c. Comte de 
Rius, c. Sant Fructuós, pl. de la Font, bda. 
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c. 
Merceria, c. Pare Iglésias i pla de la Seu.
Organitzen: Club Maginet i Gegants del 
Passeig Torroja
Patrocina: Repsol
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19 h, carrer del Cós del Bou. Acte de 
comiat dels vestits dels Gegants del 
Cós del Bou i Vells de la Ciutat. El pas 
dels anys ha fet que s’hagin de renovar 
els antics vestits. Ben aviat els veurem 
amb la seva nova vestimenta. En aques-
tes festes, els nostres gegants més vells 
volen acomiadar-se d’aquests vestits 
que els han acompanyat tants anys amb 
una tarda plena d’activitats. 
Organitzen: Portadors dels Gegants 
Vells i Associació Cultural Sant Roc
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

Santa Tecla 2015 / Antonio Nodar

19.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta. 
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
“La Festa als Ulls d’Antonio Nodar”. 
Durant les festes de Santa Tecla del 
2015, el fotògraf gallec Antonio Nodar 
es va barrejar entre teclers i tecleres 
per viure, en primera persona i a través 
de la seva càmera, aquells dies d’eufòria 
i identitat tarragonina. Els seus ulls van 
captar aspectes, moments i expressions 
de la festa que, encara que any rere any 
la visquem intensament, probablement 
no haguem vist mai o, si més no, no ha-
guem interpretat de la mateixa manera. 
Ara la Casa de la Festa els recull en un 
nou espai expositiu per a la ciutat.
Antonio Nodar (1954, www.anto-
nionodar.com) ha treballat com a 
fotoperiodista per al Diari de Barcelona, 
El Mundo, l’Agència EFE i Ajoblanco, i és 
cofundador del Kol·lectiu de Recerques 
Artístiques i de l’Art Claustrophobic 
Show. Actualment resideix a Londres. 
El dia 14 d’agost, d’altra banda, oferirà 
un taller formatiu de fotografia (amb 
inscripció prèvia). 
Més informació: tblog.tarragona.cat

19.30 h, Tarraco Arena Plaça. Festival 
Tan Fan Costa Daurada. DJ sessió amb 
Laura Put.
Organitza: TAP

19.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Actuació dels Castellers de la Il·lusió.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Castellers de la Il·lusió

20 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Zona Gastronòmica. Fins ben entrada 
la matinada, diferents propostes gas-
tronòmiques amb les food trucks.
Més informació: www.laimaginada.cat
Organitza: La Imaginada

20 h, sala d’exposicions de CaixaForum, 
c. Cristòfor Colom, 2. Visita comentada 
a l’exposició “L’art mochica de l’antic 
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Perú. Or, mites i rituals”. En català. 
Places limitades. Venda anticipada.
Organitza: CaixaForum

L’art mochica de l’antic Perú. Or, mites i rituals

20.30 h, pla de la Seu. III Trobada de 
Gegants i Nanos. Ballada conjunta final 
al pla de la Seu.
Organitzen: Club Maginet i Gegants del 
Passeig Torroja
Patrocina: Repsol
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

20.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Sopars del Món. Una bona manera de 
conèixer noves cultures és amb la panxa 
ben plena. Amb els Sopars del Món 
tindràs la possibilitat de tastar menjars 
típics d’indrets llunyans molt a prop 
de casa!
Preu: 6€ (inclou beguda i postres)
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Cooperació Tarragona

20.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Escenari Cabaret. Mou el cul!, Cia.Maitia 
- animació infantil. Mou el cul és un es-
pectacle dinàmic, ple de màgia i danses, 
carregat de diferents ritmes de la mà 
d’uns músics que toquen en directe, en 
què petits i grans s’ho passen d’allò més 
bé, tot ballant, actuant i jugant.
Organitza: La Imaginada

21 h, Tarraco Arena Plaça. Festival 
Tan Fan Costa Daurada. Concert amb 

els grups Elefantes, Miss Caffeina i 
Sidecars.
Organitza: TAP

21.30 h, santuari de Sant Magí de la 
Brufaganya, Sant Magí Lluny, Pontils. V 
Nits Musicals a la Brufaganya. Concert 
de Marta Mathéu, soprano, acompa- 
nyada al piano per Josep Surinyac. 
Obres de Granados, Toldrà i Mompou.
Preu: 12 €
Informació i reserves: www.brufaganya.
cat i amicssantmagi@tinet.cat
Organitza: Associació d’Amics de Sant 
Magí de la Brufaganya i el seu entorn

22 h, Camp de Mart. La iMAGInada - La 
Plaça. Suka - espectacle d’aeris. La nit 
continua i la màgia es penja d’un trapezi. 
La lluna s’amaga entre les teles deixant 
entreveure els misteris de la seva llum. 
Un seguit d’artistes es penjaran del cel 
per oferir un cabaret ple d’energia i 
sorpreses.
Organitza: La Imaginada

22 h, Les Granotes Terrassa, parc de 
l’Amfiteatre. DJ AH! Latin, old school.
Organitza: Les Granotes Terrassa

24 h, Camp de Mart. La iMAGInada - La 
Plaça. Virgili & The Rivals - concert. 
Són el grup guanyador del vot popular 
de l’iMAGIna’t, el primer concurs de 
bandes i solistes musicals de La iMAGI-
nada. Gerard Virgili i la seva banda, amb 
components arribats del rock i la psico-
dèlia, aconsegueixen trobar el seu espai 
en una conjunció de diferents estils. 
Organitza: La Imaginada

24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. 
Aloha Tropical Party. 
Organitza: Pub Highland

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. 
Festa Cautrònic.
Organitza: Sala El Cau
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24 h, plaça del Rei. Festa Musical de la 
Watermelon Pool amb ChicoMalo DJ 
- Jordi Cruz. No és Tarragoní de Tota la 
Vida, però el Jordi no falta cap any a les 
festes de la ciutat com un ciutadà més. 
En els dos últims Carnavals hem gaudit 
de la seva proposta musical. Recorda 
que et pots banyar durant tota la nit. Es 
recomana portar roba de bany. 

2 h, Camp de Mart. La iMAGInada - La 
Plaça. Apalanke - concert. Apalanke 
són el grup guanyador del jurat de 
l’iMAGIna’t, el primer concurs de ban-
des i solistes musicals de La iMAGInada. 
Apalanke són un grup de rock and roll 
format a la Conca de Barberà.
Organitza: La Imaginada

3 h, Camp de Mart. La iMAGInada - La 
Plaça. DJ Abadia. Sessió musical amb 
DJ Abadia. Festa i música assegurada 
durant tota la nit al Camp de Mart!
Organitza: La Imaginada

10 h, carreró de Sant Magí. L’ Enramada. 
Un any més la Moixiganga de Tarragona 
engalana el carreró de Sant Magí enra-
mant diferents herbes tarragonines i 
decorant-les amb flors fetes en un taller 
infantil amb material reciclat.
Organitza: Moixiganga de Tarragona

10 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Durant tot el matí, exhibició de grafitis 
amb alguns dels artistes més influents 
de l’escena local.
Organitza: La Imaginada

10 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - 
mercat d’artesania i art. Productes 
d’artesania i art durant tot el dia. 
Dibuixants, il·lustradors, grafiters, 
objectes de disseny, artesans, bijuteria…
Hi podreu trobar exposats articles 

de proximitat, ecològics i singulars 
de creació artística, enfront de la 
producció uniformitzada de la indústria. 
Productes d’artesania pròpia!
Organitza: La Imaginada

10.30 h, Camp de Mart. Petita iMA-
GInada. El puzle del món. Has fet mai 
un puzle del món? Hi havia allò que 
més t’agradava? Vine i pots fer-ne un 
dibuixant allò que creguis que el fa ser 
un món millor.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: AEiG Xaloc

10.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Jocs i activitats. Vine a gaudir 
amb els diferents jocs, activitats i tallers 
que et faran passar un diumenge molt 
divertit.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: AEiG Fent Camí

11 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Espai Fòrum. II Fira d’Entitats. La 
Fira d’Entitats de La iMAGInada és un 
espai dedicat a les entitats amb ganes 
de donar a conèixer el seu projecte i 
conscienciar i sensibilitzar les persones. 
Durant tota la jornada, les diferents 
entitats oferiran activitats, xerrades i 
tallers.
Organitza: La Imaginada

11 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Espai Fòrum. Moviments socials. 
Comptarem amb l’acompanyament de 
diferents organitzacions o moviments 
del Camp de Tarragona. Finalitzarà 
el col·loqui la intervenció de Teresa 
Forcades, que ens parlarà de la creació 
d’alternatives des de l’apoderament 
ciutadà. 
Organitza: La Imaginada

11 h, plaça del Rei. Festa de l’aigua i 
l’escuma per a la canalla. No t’ho pensis 
i vine a xalar amb el ball de l’aigua i de 

Diumenge 14 d’agost
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l’escuma. Banyador, xancletes i moltes 
ganes de gresca! Enguany hi trobaràs el 
tobogan aquàtic urbà més gran del món, 
no t’ho pots perdre!
Organitza: Xiquets de Tarragona

11.30 h, plaça dels Sedassos. Vermut 
Patxanguero. Arriba el vermut més 
patxanguero de la temporada amb PD 
Peting. No t’ho pots perdre!
Organitza: Agrupament Escolta i Guia 
Alverna

12 h, plaça de la Font. Vermut solidari. 
Fer el vermut és un costum mediterrani. 
Ser solidari també. Mou-te per una 
bona causa!
Organitza: Associació Síndrome de 
Down

12 h, passeig de les Palmeres. Vermut 
musical amb el DJ Pin-Up i fideuada 
popular. Amb motiu dels 45 anys de 
trajectòria de l’Esbart Santa Tecla, el 
passeig de les Palmeres es convertirà 
en l’espai amable per compartir amb 
els socis, amics i tarragonins en general 
tants anys de brillant trajectòria.
Preu: plat de fideus + refresc o cervesa, 
5€
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Vins De Muller

12 h, Antiga Tabacalera / Capsa de 
Música, av. Vidal i Barraquer, 21, fins 
a les 5 h. 17è Festival de l’Associació 
de Músics de Tarragona. Capsa Music 
Festival. Jornada de portes obertes 
i vermut popular amb QUANTUM 
SOUND. (Tarragona). Una bona manera 
de començar el dia amb el protago-
nisme de la música local i territorial. 
Enguany en un format que comença 
al matí i s’allarga fins ben entrada la 
matinada. Gratuït. 
Més informació: www.musicstgn.com
Organitzen: Associació de Músics de 
Tarragona i Ajuntament de Tarragona

Col·laboren:  Fundació SGAE,  AiE i 
AMBP.
Amb el suport de: Generalitat de Cata-
lunya - Departament de Cultura

12 h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Zona Gastronòmica. Podreu gaudir de 
diferents propostes gastronòmiques 
amb les food trucks. 
Més informació: www.laimaginada.cat
Organitza: La Imaginada

13 h, plaça Verdaguer. 2a Zumbaigua 
de Sant Magí. L’únic lloc on es combina 
la zumba i l’aigua. Mulla’t!
Organitza: Gym Express Tarragona

Good Jane & The Xispers

14 h, Camp de Mart. La iMAGInada - 
Escenari Cabaret. Good Jane & The 
Xispers - concert vermut. Banda forma-
da per gent del Camp de Tarragona. Ver-
sions i musica pròpia de diferents estils, 
buscant un soul-pop modern i propi.
Organitza: La Imaginada

16 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Exhibició de grafitis amb alguns dels 
artistes més influents de l’escena local.
Organitza: La Imaginada

17 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - 
mercat d’artesania i art. Productes 
d’artesania i art durant tota la tarda i 
fins a la 1 h. Dibuixants, il·lustradors, 
grafiters, objectes de disseny, artesans, 
bijuteria… Hi podreu trobar exposats 
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articles de proximitat, ecològics i singu-
lars de creació artística, enfront de la 
producció uniformitzada de la indústria. 
Productes d’artesania pròpia!
Organitza: La Imaginada

17 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Espai Fòrum. II Fira d’Entitats. La 
Fira d’Entitats de La iMAGInada és un 
espai dedicat a les entitats amb ganes 
de donar a conèixer el seu projecte i 
conscienciar i sensibilitzar les persones. 
Durant tota la tarda, les diferents 
entitats oferiran activitats, xerrades i 
tallers.
Organitza: La Imaginada

17 h, Camp de Mart. Petita iMAGIna-
da. Taller d’elaboració de pa. Aprèn a 
fer el teu propi pa amb un taller molt 
entretingut.
Durada: 2h. Places limitades. Inscrip-
cions al punt d’informació.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Cingle Vermell, associació 
per a la recuperació dels oficis antics

17 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Espai Fòrum. Trobada pedagògica. 
Al llarg de la tarda ens acompanyaran 
professionals amb experiència que 
ens parlaran de diverses maneres 
d’entendre i enfocar l’educació. També 
comptarem amb dinàmiques i tallers 
basats en la pedagogia de M. Montes-
sori o altres elements com el conte, un 
bon recurs educatiu.
Organitza: La Imaginada

17.30 h, Camp de Mart. Petita 
iMAGInada. Taller de bastonets 
xinesos i ombres xineses. L’ Aula de 
Xinès sorgeix de l’Associació de Dones 
Xineses de Catalunya, en col·laboració 
amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Aula de Xinès

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Quadres de sorra del Senegal. 
Pots practicar una tècnica tradicional 
del Senegal, que consisteix a pintar 
quadres amb arena de diferents colors. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Cooperació Activa

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Manualitats diverses relaciona-
des amb la cultura del poble sahrauí.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Hammada - Associació 
d’Amics del Poble Sahrauí

18 h, plaça Verdaguer. Magí Pica Tapa i 
III Concurs de Hot Dogs. Torna el con-
curs de menjar hot dogs, en un espai on 
diferents entitats de la ciutat oferiran 
tapes a preus populars per berenar 
o sopar mentre gaudiu d’actuacions 
exclusives en un ambient festiu. 
Més informació i inscripcions: www.
magictapa.chargrossos.org
Organitza: Associació Chargrossos de 
Tarragona

18 h, Tarraco Arena Plaça. Festival Tan 
Fan Costa Daurada. Bike Show. Models 
únics i transformacions espectaculars 
de motos.
Organitza: TAP

18 h, Camp de Mart. La iMAGinada.
Berenar popular amb suc natural i cóc 
per acompanyar. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Funtasty

19 h, local social de la Colla Castellera 
de Sant Pere i Sant Pau. Assaig especial 
de Sant Magí. En acabar, canya i tapa 
per a tots els participants.
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere 
i Sant Pau

19 h, Museum Cafè, c. Sant Llorenç, 5. 
Inauguració de l’exposició “De principi 
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a final: cinc anys de Parrillada Electrò-
nica, 2010-2015”.
Organitza: Museum Cafè

Cucafera

19.30 h, plaça de les Cols. Presenta-
ció dels treballs de restauració de la 
Cucafera de Tarragona. Enguany la 
nostra Cucafera fa 25 anys i necessitava 
un arranjament a fons que tornés a 
mostrar aquesta bèstia tan estimada 
en tota la seva plenitud. Sota la direcció 
de l’escultora Àngels Cantos, amb la 
col·laboració de l’Antoni Mas pel que fa 
a l’estructura i els mecanismes i el Juan 
Jesús Paredes, que s’ha encarregat de 
posar al dia totes les escames de cuir, 
s’ha fet un acurat treball d’artesania que 
permetrà gaudir d’aquesta bèstia per 
molts anys. En el decurs de l’acte es pre-
sentarà també la nova samarreta iden-
tificativa des d’ara dels homes i dones 
que fan de portadors i acompanyants 
de la bèstia. L’Iván Puente és l’autor 
d’aquest nou disseny, l’Aitor Bueno ha 
redissenyat el logotip de l’Associació de 
Veïns i l’Àlex Carrasco s’ha encarregat 
de crear el nou logotip de l’entitat. Una 
nova imatge per a una entitat amb 25 
anys d’història consolidada. 
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i 
Associació de Veïns del Port

19.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Escenari Cabaret. Karme González i 

les Bombolles de sabó. Les bombolles de 
sabó de la bruixa sabonera, a càrrec de 
la narradora Karme González.
Organitza: La Imaginada

20 h, sala d’exposicions de CaixaForum, 
c. Cristòfor Colom, 2. Visita comentada 
a l’exposició “L’art mochica de l’antic 
Perú. Or, mites i rituals”. En castellà. 
Places limitades. Venda anticipada.
Organitza: CaixaForum

20 h, des de la plaça de les Cols. Tastet 
de Cucaferes: cercavila de lluïment. 
Per lluir el seu renovat aspecte i 
celebrar en la millor companyia aquests 
25 anys, la Cucafera de Tarragona, 
acompanyada per la Cucafera de 
Tortosa, padrina de la nostra l’any 1991, 
i la Cucafera de Reus, una bèstia que 
en el seu dia va ser apadrinada per la 
nostra Cucafera Petita, recorreran els 
principals carrers de la Part Alta per 
acabar fent una ballada de lluïment a la 
plaça de la Font.
Itinerari: pl. de les Cols, c. Merceria, pl. 
del Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, 
Pilats, c. La Nau, bda. Misericòrdia i pl. 
de la Font.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i 
Associació de Veïns del Port 

20 h, Tarraco Arena Plaça. Festival Tan 
Fan Costa Daurada. DJ sessió amb 
Laura Put.
Organitza: TAP

20 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Zona Gastronòmica. Fins ben entrada 
la matinada, diferents propostes gas-
tronòmiques amb les food trucks.
Més informació: www.laimaginada.cat
Organitza: La Imaginada

20 h, Les Granotes Terrassa, parc de 
l’Amfiteatre. Anita O’Briant & The 
Mercury Trio, rockabilly 50s. 
Organitza: Les Granotes Terrassa
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21 h, Tarraco Arena Plaça. Festival Tan 
Fan Costa Daurada. Concert amb Ñeku 
i les millors versions d’AC/DC amb The 
Bon Scott Band.
Organitza: TAP

Obeses / Eduard Morató

20 h, Antiga Tabacalera / Capsa de 
Música, av. Vidal i Barraquer, 21, fins 
a les 5 h. 17è Festival de l’Associació 
de Músics de Tarragona. Capsa Music 
Festival. Enguany en un format que 
comença al matí i s’allarga fins ben 
entrada la matinada. Música en viu amb 
els estils musicals més variats: jazz, 
rock, surf, autor, metal, pop…, amb:
OBESES (Bcn-Cat)
MICHAEL KANAN trio featuring 
PUTTER SMITH & GUILLEM ARNEDO 
(EEUU-Cat)
EL OSO (Lleida-Cat)
THE KRAV MAGA (Reus-Cat)
EULER (Tgn-Cat)
JAZZ ATTACK (Tgn-Cat)
ECLÉCTICA (Tgn-Madrid)
ROAD RUNNERS (JEFF ESPINOZA & 
RAMÓN ARROYO) (EEUU-Madrid)
Gratuït 
Més informació: www.musicstgn.com
Organitzen: Associació de Músics de 
Tarragona i Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Fundació SGAE, AiE, AMBP 
Amb el suport de: Generalitat de Cata-
lunya - Departament de Cultura

21 h, Camp de Mart. La iMAGInada - 
Escenari Cabaret. Dominó Teatre. La 
jove companyia Dominó torna a pujar 
a l’escenari, aquest cop per interpretar 
unes revolucionàries princeses de conte 
(o prínceps…) que estan fins als ***** de 
la submissió als estereotips masclistes.
Organitza: La Imaginada

22 h, Casa del Vermut, plaça del Rei. 
Festa cubana amb Pelly Show y Aché 
Latino.
Organitza: Casa del Vermut

22.30 h, carrer Sant Llorenç. Nit de 
Rumba amb Rumbes Canya. Després 
de cinc anys de Parrillada Electrònica, 
aquest espai es transforma i acull una 
nit de rumba autènticament tarragoni-
na amb sons rumbers made in Part Alta.
Organitza: Museum Cafè

La Folie

22.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Escenari Cabaret. La Folie. Concert 
de vespre. La Folie és una amalgama 
d’estils musicals en què es barregen 
soul, funk, pop i reggae. La sensibilitat, 
les emocions i la naturalitat connecten 
amb el públic i el transporten a aquest 
món de poesia musicada. 
Organitza: La Imaginada

23.45 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. 
Danny Kendall’s & Friends Original Ses-
sions. La millor música dels 80 i 90, amb la 
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inconfusible producció de Danny Kendall.
Organitza: L’Escarabat Piloter SL

24 h, des del Camp de Mart. Itinerant. 
Engrescats de Tarragona. Batucada de 
Tarragona que acompanyarà la cercavila 
de La iMAGInada. Itinerari: portal del 
Roser, c. Salines, c. Sant Domènec, pl. 
de la Font, bda. Misericòrdia, c. Major, c. 
Cavallers, pl. del Pallol i Camp de Mart.
Organitza: La Imaginada

0.30 h, Tarraco Arena Plaça. Festival 
Tan Fan Costa Daurada. DJ sessió amb 
Laura Put.
Organitza: TAP

0.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada - 
La Plaça. La Caravana - concert. Grup 
guanyador amb caràcter d’accèssit del 
jurat de l’iMAGIna’t, el primer concurs 
de bandes i solistes musicals de La 
iMAGInada. Són un grup de mestissatge 
de València.
Organitza: La Imaginada

Möndo Loko

2.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada - 
La Plaça. Möndo Loko - concert. Aquest 
2016 la banda publica el seu tercer 
treball, l’EP Aire Fresco. Missatges di-
rectes, arranjaments lleugers i melodies 
enganxoses s’uneixen per fer d’aquestes 
cançons injeccions de diversió i alegria 
amb un toc d’ironia i crítica.
Organitza: La Imaginada

3.30 h, Camp de Mart. La iMAGI-
nada - La Plaça. LRK Soundsystem. 
La Risspect Krew és un col·lectiu de 
selectors i cantants que neix al Camp 
de Tarragona l’any 2007, tot i que la 
majoria dels seus membres porten anys 
implicats d’una manera o altra en la 
cultura reggae i hip-hop.
Organitza: La Imaginada

8.30 h, des de l’estàtua dels despullats. 
5a Sortida en Vespa a Sant Magí de 
la Brufaganya. Uns quants valerosos 
tarragonins es van proposar fa tres anys 
el repte de fer el mateix viatge de l’aigua 
miraculosa amb aquestes populars 
motos. Enguany hi tornen. Imprescin-
dible portar la Vespa, sigui quina sigui! 
Informació i inscripcions: 657 354 710 / 
610 433 040
Organitza: Whatsapp Vespeta Tarragona

10 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Durant tot el matí, exhibició de grafitis 
amb alguns dels artistes més influents 
de l’escena local.
Organitza: La Imaginada

10 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - 
mercat d’artesania i art. Productes 
d’artesania i art durant tot el dia. 
Dibuixants, il·lustradors, grafiters, 
objectes de disseny, artesans, bijuteria…
Hi podreu trobar exposats articles 
de proximitat, ecològics i singulars 
de creació artística, enfront de la 
producció uniformitzada de la indústria. 
Productes d’artesania pròpia!
Organitza: La Imaginada

10.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Gimcana. Atreveix-te a passar 
totes les proves més imaginàries del 
món.
Organitza: La Imaginada

Dilluns 15 d’agost
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11 h, Camp de Mart. La iMAGInada - 
Espai Fòrum. Taller de dansa del ventre 
conscient.
Organitza: La Imaginada

Travessa d’Andròmines / Alverna

11 h, platja del Miracle, a la zona més 
propera a la punta del Miracle, fins a 
les 13 h. VII Travessa d’Andròmines de 
Sant Magí. Per a tarragonins i tarrago-
nines amb esperit mariner i aventurer. 
Només cal construir algun artefacte 
que suri i ganes de divertir-se. També hi 
haurà la tradicional Travessa Infantil i el 
Concurs de Fotografia de la Travessa. 
Informació i inscripcions: www.
androminestarragona.com i travessa@
androminestarragona.com
Organitza: Associació d’Antics i Amics 
de l’Alverna

12 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Zona Gastronòmica. Podreu gaudir de 
diferents propostes gastronòmiques 
amb les food trucks.
Més informació: www.laimaginada.cat
Organitza: La Imaginada

12 h, platja de l’Arrabassada. 57è Con-
curs Popular de Castells i Escultures 
de Sorra. El concurs ja ha esdevingut 
un clàssic de l’estiu tarragoní. L’aigua 
i l’arena de la Mediterrània, al servei 

de la imaginació. Inscripcions: 1 hora 
abans del començament del concurs. 
Categories: fins a 14 anys, a partir de 15 
anys i equips de 2 a 4 persones.
Organitza: Club Maginet

12.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Espai Fòrum. Cercle obert sobre la 
feminitat. Brúixola de sentiments.
Organitza: La Imaginada

14 h, Camp de Mart. La iMAGInada - 
Escenari Cabaret. Rachola - concert 
vermut. Són la música que porten dins. 
L’alegria, la festa, la vida. Són dones, 
canten, componen i toquen temes 
propis. Fusió, Barcelona
Organitza: La Imaginada

16 h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Exhibició de grafitis amb alguns dels 
artistes més influents de l’escena local.
Organitza: La Imaginada

17 h,Camp de Mart. iMAGInARTE - 
mercat d’artesania i art. Productes 
d’artesania i art durant tota la tarda i 
fins a la 1h. Dibuixants, il·lustradors, 
grafiters, objectes de disseny, artesans, 
bijuteria…Hi podreu trobar exposats 
articles de proximitat, ecològics i singu-
lars de creació artística, enfront de la 
producció uniformitzada de la indústria. 
Productes d’artesania pròpia!
Organitza: La Imaginada

17 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Espai Fòrum. “Crisi dels refugiats a 
Europa: conflictes bèl·lics”. Diferents 
col·lectius i persones cooperants ens 
relataran quina és la situació actual 
als camps de refugiats i els tractes que 
pateixen les persones forçades a des-
plaçar-se. Finalitzarà la xerrada Arcadi 
Oliveres, que ens explicarà el perquè 
dels interessos encoberts darrere dels 
actuals conflictes bèl·lics.
Organitza: La Imaginada
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17 h, Camp de Mart. Petita iMAGIna-
da. Taller d’elaboració de pa. Aprèn a 
fer el teu propi pa amb un taller molt 
entretingut. 
Durada: 2h. Places limitades. Inscrip-
cions al punt d’informació.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Cingle Vermell, associació 
per a la recuperació dels oficis antics

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Enginyeria per a petits i grans. 
Activitats d’enginy i diversió per a petits 
i grans en què es coneixeran diferents 
tecnologies amb les quals es pot jugar i 
experimentar.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Petits Enginyers

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Engresca’t amb nosaltres. Perquè 
els més petits puguin aprendre els 
ritmes africans de percussió tot creant 
un instrument amb elements reciclats. 
També pintacares amb les sanefes 
originals d’Engrescats i un taller de 
percussió corporal.
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Engrescats Batucada

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. Manualitats de circ. Podràs crear 
tot allò que és indispensable per ser un 
autèntic artista de circ!
Organitza: La Imaginada

17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGI-
nada. T’agrada volar? Acrobàcies aèries. 
En aquest taller circense d’acrobàcia 
aèria s’ofereix la possibilitat de posar 
a prova la gravetat tot enfilant-se a les 
teles fent figures. S’entrena la força, la 
flexibilitat i l’equilibri. Es reuneix un grup 
setmanalment per practicar aquesta 
modalitat. Per a més informació, podeu 
contactar amb clajanfe@hotmail.com.
Organitza: La Imaginada
Col·laboren: Paula Profitós i Clara Jansà 

18 h, Camp de Mart. La iMAGInada. 
Berenar popular amb suc natural i cóc 
per acompanyar. 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Funtasty

18.30 h, plaça del Fòrum. La Cucafera 
busca princesa i cavaller! Un any més 
arriba el popular càsting per trobar la 
millor princesa i el millor cavaller que 
han d’acompanyar la popular baixada 
de la Cucafera el 20 de setembre 
vinent. Adreçat a nens i nenes de 6 a 
10 anys. 
Inscripcions:cucaferatgn@hotmail.com
Més informació:www.cucaferatgn.
blogspot.com
Organitza: Associació de Veïns del Port

19 h, parc fluvial del Riu Francolí, 
darrere la Guàrdia Urbana. 2a Ruta 
Enigmàtica de Tarragona. Equips de 
cinc components han de resoldre enig-
mes i ubicacions de la nostra ciutat. 
Informació i inscripcions: La Roca 
Foradada, c. Alguer, 7
Organitza: Club Excursionista Allibera-
drenalina

19 h, plaça de la Font. Món Camp 
Tarragoní. Cançons d’ahir i de sempre 
a càrrec dels nostres artistes més 
veterans.
Organitza: Món Camp Tarragoní

19 h, Rambla Nova, entre els carrers 
Adrià i Roger de Llúria. Ball i classe 
oberta de country & line dance.
Organitza: Associació Crazy Boots

19.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Escenari Cabaret. Auka, la granota 
amazònica. Faula amb la intenció 
de sensibilitzar sobre els efectes de 
l’extractivisme en l’aigua: l’Auka és una 
granoteta que viu a l’Amazònia equa-
toriana i que un dia, mentre es banya, 
descobreix que a les aigües cristal·lines 
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on ella acostuma a jugar hi han apare-
gut unes taques negres… 
Organitza: La Imaginada
Col·labora: Enginyeria Sense Fronteres

20 h,Camp de Mart. La iMAGInada. 
Zona Gastronòmica. Fins ben entrada 
la matinada, diferents propostes gas-
tronòmiques amb les food trucks.
Més informació: www.laimaginada.cat
Organitza: La Imaginada

20.15 h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Gran subhasta d’art. No us perdeu la 
gran subhasta de les obres que han 
elaborat artistes del territori durant el 
festival. Serà l’oportunitat d’aconseguir 
una obra de gran format original a un 
preu a la teva mida!
Organitza: La Imaginada

21 h, Camp de Mart. La iMAGIna-
da - La Plaça. La Folkejada. Una idea 
original de La iMAGInada i de Faktoria 
Folk amb l’objectiu de promoure la 
música folk. Volem que sigui un punt de 
trobada amb els músics, els grups i les 
associacions del Camp de Tarragona.
Organitza: La Imaginada

Les Contalles de Sant Magí
Esbart Santa Tecla

22.30 h, plaça de la Pagesia, vora l’Antic 
Escorxador. Dansa. Esbart Santa Tecla: 
Les Contalles de Sant Magí. La vida del 
copatró de Tarragona, presentada a tra-

vés de set quadres escènics: Arribada 
a la Brufaganya, La dona endimoniada, 
La presó i l’alliberament del Portal del 
Carro, El miracle de la cova, Martiri i 
mort de Sant Magí, Devoció a Tarragona i 
Contrapàs final. 
Organitza: Esbart Santa Tecla

22.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada 
- Escenari Cabaret. Pau Saura (Homo-
Orquéstriens) - concert. Pau Saura és 
el solista guanyador del vot popular 
de l’iMAGIna’t, el primer concurs de 
bandes i solistes musicals de La iMAGI-
nada. Pau Saura (Homo-Orquéstriens) 
és un cantautor home orquestra. Ell sol 
arriba a tocar trenta-un instruments 
diferents per concert, nou instruments 
simultàniament i fins a catorze de 
diferents al llarg d’alguna cançó. Fa un 
parell d’anys va treure el seu primer 
disc, titulat Entreglobus.
Organitza: La Imaginada

24 h, Camp de Mart. La iMAGInada - La 
Plaça. Ojo de Buen Cubero - concert. 
Grup de mestissatge del barri de Sants 
de Barcelona que vénen a presentar el 
seu EP El ron de ayer (autoeditat, 2016) 
després de la bona acollida del seu disc 
Sóc (autoeditat, 2015), amb el qual 
van fer una gira de quaranta concerts 
arreu de Catalunya, amb un directe que 
assegura festa i lluita.
Organitza: La Imaginada

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Nit 
Remember, hits dels anys 80 i 90.
Organitza: Sala El Cau

1 h, Camp de Mart. La iMAGInada - La 
Plaça. DJ Imaginari. Música per animar 
l’última nit del festival amb un recopi-
latori de tot el que ha passat per la 8a 
edició de La iMAGInada.
Organitza: La Imaginada
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19 h, local dels Xiquets del Serrallo, 
Moll de Costa. Assaig obert de canalla.
Organitza: Xiquets del Serrallo

20 h, Amfiteatre Port Tarraco. Master-
class esportiva de zumba i GAP.
Organitza: Port Tarraco

22.30 h, plaça de la Font. Dansa catala-
na amb l’Esbart Santa Tecla.
Organitza: Esbart Santa Tecla

22.45 h, plaça del Rei. Repartiment 
de talls de la Sindriada 2016. Inici del 
repartiment del fruit més festiu, me-
diterrani i tarragoní: tothom a menjar 
síndria! Enguany la Sindriada coopera 
un cop més destinant els beneficis a 
l’entitat que hagi escollit la celebrity de 
la Watermelon Pool més votada en línia. 
Que no en quedi ni un tall! 
Preu de la tallada: 1€ 
Venda: www.participo.cat.

El protagonista més votat online de 
la Watermelon Pool rebrà els diners 
obtinguts en la venda de tiquets de la 
Sindriada i de les partides de la Water-
melon Pool per destinar-ho a l’entitat o 
associació que hagi escollit. 

Venda de tiquets: www.participo.cat
Preu: Watermelon Pool (dos intents), 
1€; tall de síndria, 1 € 
Patrocina: Associació de Restauradors 
Art(e) 

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Vo-
lem més festa! Ajuda’ns a fer la playlist.
Organitza: Sala El Cau

24 h, plaça del Rei. El concert de la Sin-
driada 2016. El concert de la Sindriada 
amb el grup guanyador de la cançó de 
l’estiu de TAC 12, Deu ser l’estiu. Jarks 

són un grup vocal format per setze nois 
amants del teatre musical.
Organitzen: TAC 12 i El Feriante, mobi-
litzador d’idees i projectes 
Patrocina: Ajuntament de Tarragona 
Amb el compromís i la col·laboració 
dels establiments de la plaça del Rei 
Champanyet, La Geladeria, Casa del 
Vermut iItaca. 
Agraïment: Restaurant La Morada, 
Càtering Xef, Associació de Restauradors 
Art(e) i TGNauticakayak

Jarks

Baixada de l’aigua de Sant Magí
Manel R. Granell

Amb les primeres clarors del dia, des 
de Sant Magí Lluny, el santuari de la 
Brufaganya. L’arrencada dels portants 

Dimarts 16 d’agost

Dimecres 17 d’agost
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de l’aigua cap a Tarragona, amb els 
seus carros i cavalls, passant per 
Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont 
d’Armentera, Santes Creus, Vila-rodona 
i Bràfim.

12.30 h, plaça de les Cols. Presentació 
dels nous vestits dels Gegants Vells 
i del Cós del Bou. Després del comiat 
dels antics vestits ara fa uns dies, en el 
marc de les centenàries, tradicionals 
i populars festes de Sant Roc, faran 
la seva primera aparició pública els 
nous vestits, pensats i confeccionats 
per Josep Maria Casas, que ja va ser el 
sastre encarregat de vestir els nostres 
Gegants Moros l’any passat. En acabar 
baixaran en cercavila fins al carrer del 
Cós del Bou, on compartiran amb tots 
vosaltres un concert vermut a càrrec 
dels Grallers Tocaferro.
Itinerari: pl. de les Cols, c. Major, bda. 
Misericòrdia i c. Cós del Bou.
Organitzen: Portadors dels Gegants 
Vells i del Cós del Bou i Ajuntament de 
Tarragona
Col·laboren: Repsol i Diputació de 
Tarragona

18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 
14. Sigues nano per un dia! Quantes 
vegades has volgut posar-te un nano? 
Ara és la teva oportunitat! Si tens una 
alçada igual o superior a 1,50 m podràs 
posar-te a la pell d’un nano i ser-ne por-
tador per un moment. Enguany tindrem 
el Nano Capità i els Nanos Arlequins. 
El grup teatral (H)istrionis Teatre us in-
troduirà en l’apassionant vida d’aquests 
personatges. 
Inscripcions: www.nanosvellsdetarra-
gona.cat (places limitades)
Organitza: Agrupació de Portadors dels 
Nanos Vells de Tarragona

19 h, carrer Nou del Patriarca. Els 
carrers de la Part Alta. Un passeig amb 
història. Visita guiada per alguns dels 

carrers de la Part Alta de la ciutat de 
Tarragona. Recuperant la nomenclatura 
antiga i els seus traçats, retrocedirem a 
la Tarragona moderna i medieval en un 
marc incomparable. 
Entrades: adults, 9 €; de 7 a 16 anys, 5 € 
(grups limitats)
Més informació i reserves: iber.cultu-
ral@gmail.com
Organitza: Iber, Arqueologia, Patrimoni 
i Turisme

19 h, vestíbul del Teatre Tarragona. 
Presentació del Puzle de les festes núm. 
11, enguany dedicat a la Cucafera. 
L’esperat Puzle de les festes fa la seva 
aparició en públic. Un cop acabada la 
presentació, la Rat Cebrian farà una 
lectura de contes.
Organitza: Grallers Els Quatre Garro-
fers
Col·laboren: Repsol, Òptica Universi-
tària i IMET

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

19.30 h, des del portal del Roser. 
Passacarrers casteller. L’Associació 
Cultural Tarragonina d’Amics/gues 
dels Castells (ACTAC) us convida a 
participar d’una experiència purament 
castellera i festiva. Porteu una camisa 
qualsevol i faixa, si en teniu. Sigueu 
castellers per un dia sense pertànyer 
a cap colla i busqueu el vostre lloc al 
castell. Una activitat oberta a la parti-
cipació de tots els tarragonins amants 
dels castells.
Itinerari: portal del Roser, pl. del Pallol, 
c. Salines, c. Sant Domènec, carreró de 
la Palma, pl. de la Font, bda. Misericòr-
dia, c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, 
c. Pare Iglésias, c. de les Coques, Portal 
del Carro, c. de les Coques, pla de la 
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Seu, pl. de les Cols, carreró de Sant 
Magí i pl. de Dames i Vells.
Organitza: ACTAC

Festival Ateneu
Jordi Català i Paper de Tornasol

19.30 h, plaça de la Font. XXVII 
Festival de Sant Magí de l’Ateneu 
de Tarragona. Festival musical amb 
l’actuació d’artistes, cantants i grups de 
socis. Enguany, en el marc del festival, 
concert de cloenda dels 35 anys de rock 
i ball en català a càrrec de Jordi Català i 
l’Orquestra Nova Paper de Tornassol.
Organitza: Ateneu de Tarragona 

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

21.30 h, plaça de les Cols. Assaig 
de gamma extra. Aquest assaig s’ha 
convertit en tota una tradició de la colla. 
Assaig amb la mirada al patró, a la plaça 
on van assolir la seva màxima categoria 
castellera.
Organitza: Xiquets de Tarragona

22 h, Teatre Auditori del Camp de Mart. 
Sergio Dalma en concert. Sergio Dalma 
presenta en directe el seu nou treball 
discogràfic, Dalma, l’àlbum número 17 
de la seva intensa i exemplar carrera 
artística. En aquest Dalma Tour l’artista 

ofereix en directe una selecció del seu 
nou àlbum, així com emblemàtics temes 
que l’han acompanyat durant aquests 
vint-i-cinc anys als escenaris.
Venda d’entrades: taquilles del Teatre 
Metropol (Rambla Nova, 46) i a teatres.
tarragona.cat/festivaldestiu
Preu: de 28 a 67 €

Sergio Dalma

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. 
No estaba muerto, estaba de parranda, 
sessió rumbera.
Organitza: Sala El Cau

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

12 h, passeig de les Palmeres. Sant 
Magí Street Food. Una gran i diversa 
oferta gastronòmica amb concerts, food 
trucks i activitats infantils i familiars 
durant tot el dia.
Organitza: Plexo 

18 h, Rambla Nova, entre el carrer Ro-
ger de Llúria i el Balcó del Mediterrani, 
fins a les  24 h. Els Sabors de Sant Magí, 
la gran mostra gastronòmica de Sant 

Dijous 18 d’agost
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Magí. Les propostes més clàssiques i 
tradicionals, en format de tapa o plat. 
Sabors d’arreu per gaudir-ne a la festa 
d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Cen-
tros Regionales de Tarragona

18 h, ctra. de Santes Creus, c. Rovira 
i Virgili, Rambla Nova, c. Sant Agustí i 
c. Portalet. L’ Entrada a Tarragona de 
l’aigua de Sant Magí amb els carros 
enramats. 

Arribada de l’aigua de Sant Magí
Manel R. Granell

19 h, plaça de la Font. L’ Arribada 
de l’aigua de la Brufaganya, amb els 
portants tarragonins i la Societat 
Sant Antoni de Valls. Sorolls, olors i 
sensacions d’altres temps, al servei del 
darrer esforç per arribar a la plaça més 
tarragonina.

19.15 h, des de la plaça de la Font. La 
Pujada cap al Portal del Carro, amb 
el Seguici de Sant Magí, integrat pel 
penó de la festa a cavall, Magí de les 
Timbales, gegantons Negritos, Gegants 
Moros, Gegants Vells de la ciutat i del 
Cós del Bou, Nanos Vells, Nanos Nous, 
Ball de Bastons, Bastoners de l’Esbart 
Santa Tecla, grallers, timbalers, carros 
enramats i carrossa enramada del 
sant. Itinerari: c. Cós del Bou, bda. de la 

Pescateria, c. de la Nau, c. Major, pl. de 
les Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias, c. 
de les Coques i c. Arc de Sant Llorenç / 
Portal del Carro.
Amb la participació de:

19.30 h, aproximadament, baixada de 
la Pescateria. La Pujada de carros i 
cavalleries, al ritme de la Banda Unió 
Musical de Tarragona, que s’incorpora 
al Seguici a la plaça de l’Esperidió.

20 h, carrers de les Coques i Arc de Sant 
Llorenç. Salutació a l’ aigua per les co-
lles castelleres.Tot seguit, al Portal del 
Carro, repartiment de l’aigua, les mides 
i els càntirs de la festa. I després, retorn 
del Seguici cap a la plaça de la Font. 
Amb la participació de:

20 h, carrer de l’Enrajolat. Concert 
de Growing Culture - Reggae Sound 
System. Gaudeix del millor ambient i 
de la cultura jamaicana a la Part Alta 
de Tarragona amb l’associació Growing 
Culture.
Organitza: Bar Mala*Bar

20.30 h, aproximadament, plaça de la 
Font. Ball de gegants: gegantons Ne-
gritos, Gegants Moros, Gegants Vells 
de la ciutat i del Cós del Bou, amb la 
banda de música i balls de bastons.
Amb la participació de:

21 h, plaça dels Carros. Segona Pujada 
Festiva a Sant Magí. Concentració a 
la plaça dels Carros, des d’on sortirà 
la marxa acompanyada de xarangues i 
grups d’animació fins a arribar al Portal 
del Carro. L’ Associació d’Amics de 
Sant Magí obrirà la capella perquè els 
participants puguin saludar el patró. 
Es ballarà la Sardana de Sant Magí i 
tot seguit s’oferirà als participants una 
degustació de fideuada.
Organitza: Agrupació Sardanista 
Col·labora: Fleca Flaqué
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23 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. 
Electronic Festival amb els DJs de Loop 
Group.
Organitza: Sala de Festes 24

23.30 h, plaça del Rei. La Revet-
lla Remullada amb la Companyia 
d’Espectacles Pa Sucat i DJ Remullat, 
una magnífica combinació d’aigua i 
bona música. Tothom a gaudir de la nit 
més fresca amb els tradicionals efectes 
aquàtics ruixadors del Carro, la Síndria, 
la Petxina Pelegrina i el Càntir!
Col·laboren: Fomento de Construc-
ciones y Contratas, Bombers de la 
Generalitat de Catalunya i Portants de 
l’Aigua de Sant Magí

Orquestra Allioli
Orquestra La Golden Beat 

23.30 h, plaça de la Font. Revetlla 
amb les orquestres Allioli i La Golden 
Beat. La nit més ballable de Sant Magí, 
a la plaça ineludible en ocasions com 
aquesta.

24 h, carrer Cós del Bou. 10 anys de 
Casal, Som Força! Música de punxadis-
cos per celebrar els deu anys del Casal 
Popular Sageta de Foc. Demostrem la 
solidaritat antirepressiva a Tarragona. 
Música i bon ambient fins a la matinada. 
Vine i participa-hi!
Organitza: Associació Espais de Debat 
i Acció

24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. 
Surfer Night. Onades, platja, aigua i surf.
Organitza: Pub Highland

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. 
Festa La Traïdora, ritmes llatins.
Organitza: Sala El Cau

5 h, església del Portal del Carro. La 
Missa primera. Altres celebracions 
religioses, cada hora fins a les 10 h. 
Totes aquestes misses són organitzades 
per l’administració de la capella del sant.

7 h, des de la plaça de la Font. Toc 
conjunt de matinades, anunciades per 
tres coets de tro, amb els grallers, els 
timbalers i els músics que hi vulguin 
intervenir.

Diada de
SANT
MAGÍ

Divendres 19 d’agost
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9 h, c. Comte de Rius, 5. L’Esmorzar 
de Sant Magí: el Bastó. La Pastisseria 
Conde transforma el seu tradicional i 
llaminer Bastó de Sant Magí en entrepà 
per tal que esdevingui l’esmorzar de 
festa major. Per agafar forces, dins del 
pa hi trobareu llonganissa esparracada 
amb allioli de fesols, pols de pernil i un 
toc d’oli d’alfàbrega. Boníssim!
Venda prèvia de tiquets a la mateixa 
pastisseria fins a exhaurir existències.
Preu: 3€

9.30 h, Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, pl. del Rei, 5. Jornada de 
portes obertes.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona

10 h, Museu i Necròpolis Paleocristians 
de Tarragona, av. de Ramón y Cajal, 84. 
Jornada de portes obertes.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona

10 h, zona del Mare Internum (entre 
les platges del Miracle i l’Arrabassada). 
Sant Magí del Mar. Ofrena floral a sant 
Magí i enfonsament del sant a la cova.
Organitza: Societat d’Exploracions 
Submarines de Tarragona 

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

11 h, Rambla Nova, entre el carrer Ro-
ger de Llúria i el Balcó del Mediterrani, 
fins a les 15 h. Els Sabors de Sant Magí, 
la gran mostra gastronòmica de Sant 
Magí. Les propostes més clàssiques i 
tradicionals, en format de tapa o plat. 
Sabors d’arreu per gaudir-ne a la festa 
d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Cen-
tros Regionales de Tarragona

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

interpretació del parenostre i cant 
dels goigs.
Organitza: Societat Coral L’ Àncora de 
Tarragona

11.30 h, plaça de les Cols. Entrada a 
plaça de les colles castelleres, a toc de 
gralla i timbal. Per garantir puntua-
litat en l’inici de la diada, agrairíem 
la col·laboració del públic perquè els 
castellers puguin accedir a plaça.

12 h, plaça de les Cols. Castells, torres i 
pilars, amb els Xiquets de Tarragona, la 
Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets 
del Serrallo i els Castellers de Sant Pere 
i Sant Pau. Cada colla intervé per torn 
rotatiu, decidit per sorteig. L’actuació 
consta de tres rondes, però la colla 
que no completi les tres construc-
cions pot arribar a fer dues tandes 
més, mantenint l’ordre sortejat, i en 
la darrera ha d’aixecar construccions 
superiors a les ja bastides. Els pilars 
tanquen l’exhibició. En finalitzar, toc de 
vermut amb els grallers i els timbalers 
de les colles.

4 de 9 f Xiquets de Tarragona / J.L. Saez
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12 h, passeig de les Palmeres. Sant Magí 
Street Food. Una gran i diversa oferta 
gastronòmica amb concerts, food trucks 
i activitats infantils i familiars durant 
tot el dia.
Organitza: Plexo 

12.30 h, Restaurant Cal Peter, c. Cós del 
Bou, 8. Vermut tradicional amb Strom-
boli Jazz Band. Vermut a ritme de jazz.
Organitza: Restaurant Cal Peter

12.30 h, c. Cuirateries, 20. Restaurant 
La Morada. Paella & Rumba.
Organitza: Restaurant La Morada

Gegants Moros / Laia Marín

19 h, des de la plaça de la Font cap al 
Portal del Carro. L’ Anada a Professó 
amb el Seguici de Sant Magí, anunciada 
pels tres coets de tro. Hi participen el 
penó de la festa a cavall, Magí de les 
Timbales, gegantons Negritos, Gegants 
Moros, Gegants Vells de la ciutat i del 
Cós del Bou, Nanos Vells, Nanos Nous, 
Ball de Bastons, Bastoners de l’Esbart 
Santa Tecla, grallers, timbalers, colles 
castelleres i Banda Unió Musical de 
Tarragona, juntament amb la corporació 
municipal, escortada per la Guàrdia 
Urbana de gran gala.
Itinerari: bda. Misericòrdia, c. Major, pl. 
de les Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias, 
c. de les Coques, c. Sant Pau i pla de 
Palau.

5 de 9 f Colla Jove Xiquets Tarragona 
Dani Sero

2 de 7 Xiquets del Serrallo / F. Virgili

3 de 8 Sant Pere i Sant Pau
Josep Torrenyo
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Professó de Sant Magí / Pep Escoda

19.30 h, des del Portal del Carro. La 
Professó de Sant Magí, en la qual els 
integrants del Seguici precedeixen la 
creu processional acompanyada per 
dos cirials, els infants representant la 
persecució i martiri de sant Magí pels 
soldats romans, els penons corporatius, 
els Ministrers de la Ciutat de Tarragona 
que acompanyen la imatge del sant 
—seguint compassadament el so dels 
tabals— i el clergat. 
Itinerari: c. Arc de Sant Llorenç, c. Sant 
Pau, pla de Palau, c. Claustre, c. Escriva-
nies Velles, pla de la Seu, c. Pare Iglésias, 
c. Merceria, c. Major, c. de la Nau, Pilats, 
pl. del Rei, c. Portella, c. Granada, pl. 
Sant Antoni, c. Descalços, pl. de la Page-
sia i c. Arc de Sant Llorenç.

20 h, Bar La Pepita, plaça Verdaguer. 
Vermut amb The Soul Man Quartet.
Organitza: Bar La Pepita

21 h, Rambla Nova, davant del monu-
ment a la sardana. Tradicional ballada 
de sardanes de Sant Magí, amb la Cobla 
Reus Jove.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarra-
gona Dansa

21 h, aproximadament. L’Entrada de 
Sant Magí a la capella del Portal del 

Carro, amb el potent, tossut i persistent 
acompanyament del foc pirotècnic i els 
trons de la Pirotècnia Igual de Canyelles 
(Garraf), que culminarà quan la petita 
imatge s’endinsi pel Portal del Carro. Tot 
seguit, un cop el sant hagi entrat, des de 
la plaça de la Pagesia, pujada dels pilars 
caminant de les colles castelleres per 
ordre d’antiguitat.

Entrada de Sant Magí / Laia Marín

21.15 h, des del Portal del Carro fins a 
la plaça de la Font. Tornada del Seguici 
de Sant Magí.

21.30 h, aproximadament, plaça de la 
Font. Tanda de lluïment del Seguici 
de Sant Magí, que clourà aquest Sant 
Magí 2016.

22 h, Les Granotes Terrassa, parc de 
l’Amfiteatre. DJ Edgarantia, músiques 
del món. 
Organitza: Les Granotes Terrassa

23 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. 
Concert amb John Cor, pop-rock de 
Tarragona.
Preu: 5€ (consumició inclosa)
Organitza: Sala El Cau

24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. 
Nou Ritme Party. Balla sense parar amb 
l’Acadèmia de Ball Nou Ritme. Don’t 
stop the music!
Organitza: Pub Highland
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10 h, carrer Cós del Bou. V Concurs 
d’Estirada de Corda de Sant Magí. 
Aquest joc universal, del qual es tenen 
notícies des de l’antic Egipte, Grècia i 
Roma i que té una gran tradició en les 
cultures mediterrànies, necessita dosis 
d’estratègia, destresa i força. Formeu 
un equip i apunteu-vos-hi, hi ha grans 
premis en joc. 
Bases:www.collajovetarragona.cat
Informació i inscripcions: social@
jovedetarragona.cat
Preu de la inscripció per equip: 30€
Organitza: Colla Jove Xiquets de 
Tarragona

11 h, Rambla Nova, entre el carrer Roger 
de Llúria i el Balcó del Mediterrani.
Els Sabors de Sant Magí, la gran mostra 
gastronòmica de Sant Magí. Les pro-
postes més clàssiques i tradicionals, en 
format de tapa o plat. Sabors d’arreu per 
gaudir-ne a la festa d’aquí. 
D’11 a 15 h i de 18 a 24 h.
Organitza: Federación de Casas y Cen-
tros Regionales de Tarragona

12 h, carrer Cós del Bou/plaça de 
l’Esperidió. JOVermut amb Mr. Pin 
Up. En acabar el Concurs d’Estirada de 

Corda i si encara queden forces, música 
i vermut. Ampli servei de barra amb 
entrepans i begudes.
Organitza: Colla Jove Xiquets de 
Tarragona

12 h, platja Llarga. Regata de Sant Magí 
per a les classes de patí de vela, patí de 
vela júnior i catamarà.
Organitza:Club de Vela Platja Llarga

20 h, sala d’exposicions de CaixaForum, 
c. Cristòfor Colom, 2. Visita comentada 
a l’exposició “L’art mochica de l’antic 
Perú. Or, mites i rituals”. En català. 
Places limitades. Venda anticipada.
Organitza: CaixaForum

22 h, Tarraco Arena Plaça. Festival 
Imagina’t. Status Quo en concert. 
Aquesta banda referent del rock bri-
tànic es presenta a Tarragona després 
d’una trajectòria de més de cinquanta 
anys i 120 milions de còpies venudes. 
Tot un luxe!
Venda d’entrades:www.tap.cat
Preu: a partir de 45 €
Organitza: TAP

23.30 h, pl. del Fòrum. Concert reggae 
amb Dusbstral Sound.
Organitza: ASCOM Fòrum

10 h, platja de l’Arrabassada. XXIII 
Torneig Sant Magí de Vòlei Platja.
Organitza: Club de Vòlei Sant Pere i 
Sant Pau

10 h, Rambla Nova, davant del Teatre 
Metropol. Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava.
Organitza: Associació de 
Col·leccionistes de Plaques de Cava del 
Camp de Tarragona

i després 
de SANT 
MAGÍ...

Dissabte 20 d’agost

Diumenge 21 d’agost
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11 h, Rambla Nova, entre el carrer Roger 
de Llúria i el Balcó del Mediterrani. 
Els Sabors de Sant Magí, la gran mostra 
gastronòmica de Sant Magí. Les pro-
postes més clàssiques i tradicionals, en 
format de tapa o plat. Sabors d’arreu per 
gaudir-ne a la festa d’aquí. 
D’11 a 15 h i de 18 a 24 h.
Organitza: Federación de Casas y Cen-
tros Regionales de Tarragona

12 h, platja Llarga. Regata de Sant Magí 
per a les classes de patí de vela, patí de 
vela júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga

20 h, sala d’exposicions de CaixaForum, 
c. Cristòfor Colom, 2. Visita comentada 
a l’exposició “L’art mochica de l’antic 
Perú. Or, mites i rituals”. En castellà. 
Places limitades. Venda anticipada.
Organitza: CaixaForum

20 h, Amfiteatre Port Tarraco. Concert 
de Sergi & Cachichis Band.
Organitza: Port Tarraco

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

Casa de la Festa, Via Augusta, 4. “La 
Festa als Ulls d’Antonio Nodar”. Des del 
13 d’agost. Dijous i divendres, de 10 a 
13 h; dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; 
diumenge, d’11a 14 h. 

Arxiu de Tarragona, Espai Tabacale-
ra, Magatzem 2. “El barraquisme a 
Tarragona fa cinquanta anys”. Fins al 
4 d’octubre. De dilluns a divendres, de 
8.30 a 14.30 h.
 
Casa Canals, Fundació Fòrum, c. d’en 
Granada. 11. “Exposició de Josep Maria 
Ribas i Prous”. Fins al 25 de setembre.

Espai Turisme, c. Major, 37. “Platges de 
Tarragona, cinquanta anys després”, de 
Rafael López-Monné. Fins al 28 d’agost. 
De dilluns a dissabte,de 10 a 20 h; 
diumenge, de 10 a 14 h. 

Biblioteca Pública de Tarragona, c. 
Fortuny, 30. “Tarragona lletra a lletra”. 
Fins al 30 d’agost.

Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona, pl. del Rei, 5. “La moneda 
en època d’August”. Feiners, de 9.30 a 
20.30 h; festius, de 10 a 14 h.

Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona, pl. del Rei, 5. “Re-descobrint 
Centcelles”. Fins el 8 de gener del 2017.
Feiners, de 9.30 a 20.30 h; festius, de 
10 a 14 h. 

Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona, c. Santa Anna, 8. “Plural 
femení: Dones artistes a les comarques 

Les exposicions

Els guarniments
de SANT MAGÍ
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Notes SANT MAGÍ
i l’aigua

de Tarragona. La consolidació (1950-
1975)”. Fins al 28 d’agost.

Tinglado 2 del Moll de Costa. “X-Ville” 
de Jordi Colomer. Fins al 31 d’agost.
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i 
de 16 a 19 h; diumenge i festius, d’11 
a 14 h. 

CaixaForum Tarragona, c. Cristòfor 
Colom, 2. “L’art mochica de l’antic 
Perú”. Històries, creences, mites i 
rituals de l’art mil·lenari que va explicar 
el món abans que els inques. Fins al 2 
d’octubre. De 10 a 20 h.

Museu Bíblic Tarraconense, sala 
d’exposicions temporals, c. de les Co-
ques, 1. “Aqua Sacra: càntirs i tradició. 
III edició”. De l’11 al 20 d’agost. Dijous, 
divendres i dissabte, de 19 a 21 h; 18, 
19 i 20 d’agost, de 10 a 13 h i de 19 a 
21 h. 

Museum Cafè, c. Sant Llorenç, 5. “De 
principi a final: cinc anys de Parrillada 
Electrònica, 2010-2015”

n LA SINDRIETA
La síndria i el Chartreuse celebren junts 
Sant Magí… Tasta la sindrieta! Anima’t 
a descobrir-la! La trobaràs als bars 
col·laboradors degudament senyalitzats 
de la Rambla Nova, la plaça de la Font i 
la plaça del Fòrum.
Organitza: Chartreuse Diffusion

n SANT MAGÍ AL TEU MÒBIL
Per seguir tots els actes de Sant Magí, 

l’Ajuntament de Tarragona posa a la 
teva disposició de manera gratuïta l’app 
Agenda Cultural de Tarragona, una eina 
de referència per conèixer l’última hora 
de les festes i amb la qual podràs mar-
car els actes preferits al teu calendari, 
cercar-los i compartir-los a les xarxes. 

n MÉS INFORMACIÓ
Trobareu el programa de Sant Magí a 
cultura.tarragona.cat. Seguiu el dia a dia 
de les festes a @TGNcultura 
Etiqueta oficial: #SantMagí2016

n TRANSPORT PÚBLIC 
SANT MAGÍ 2016
Consulteu-ne els horaris a
 www.emtanemambtu.cat

La festa de Sant Magí
 vol reforçar la idea 
del consum positiu 
i responsable 
de l’aigua.



31

L’equip de Voluntaris 2017 col·labora 
en les Festes de Sant Magí.

Tu també pots fer-te voluntari dels Jocs 
Mediterranis i formar part d’aquesta 
oportunitat única. Inscriu-te a www.
tarragona2017.cat/fes-te-voluntari

Jocs Mediterranis Tarragona 2017. 
Preparats per fer història!

 Dipòsit legal: T 1043-2016

Disseny gràfic 

Ana Gómez Carracedo

Recomanacions 
per gaudir 

d’una festa de 
SANT MAGÍ

més saludable 
Us recomanem el 
consum moderat 
i responsable de

 begudes alcohòliques.
Si teniu previst prendre
 begudes alcohòliques, 

procureu menjar abans.
Si heu de conduir, 

val més que no
 begueu alcohol, 

ja que altera seriosament
les facultats necessàries

per a la conducció.
Recordeu que la 

beguda típica de Tarragona
 és d’alta graduació, 

43 i 55 graus d’alcohol
(una cervesa conté entre

 5 i 9 graus d’alcohol).

Prevenció
de conductes 

sexistes

Perquè TOTHOM
gaudeixi de les festes:

Només el SÍ és SÍ.• 
La manera de vestir  • 

 no és excusa...
Beure massa no és excusa...• 
Estar estrets no és  • 

 excusa per tocar a ningú.

Passar-s’ho be no significa
passar-se amb els altres.



Amb el suport de:

Col·laboren:

Mitjans:


