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CONVIT A LA FESTA
Aquest 2022 estem de celebració pel 40è aniversari de la recuperació de les populars 
i estimades festes del Roser, iniciades en una primera etapa el 1925, pel que d’aquí a 
tres anys serà centenària, en què cultura, tradició i germanor es combinen.
Una festa que torna amb certa normalitat desprès de més de dos anys de pandèmia. 
Aquest temps perdut no ens ha fet defallir en les nostres il·lusions de tornar a reunir-
nos, veïnes, veïns, antics habitants de la Part Alta i ciutadans d’arreu, per participar en 
un seguit d’actes a les que són les darreres festes de barri de Tarragona.
A les antigues festes de molts pobles de Catalunya, el so d’un pandero, semblant 
al que il·lustra la portada, aplegava música, cant i dansa, tres arts escèniques que 
formen el que anomenem Folklore del Roser. Un dels objectius que fa temps s’havia 
proposat la comissió de festes de l’Associació de Veïns del carrer Merceria i voltants - 
Part Alta, era preparar una exposició gràfica amb detalls i curiositats dels tres motius 
folklòrics. La finalitat és mostrar actes i elements que tenen o han tingut relació amb la 
festa i devoció a la Mare de Déu del Roser, en ser la nostra associació perpetuadora de 
la confraria tarragonina d’aquest nom. Per arrodonir-la, hi trobareu exposats panderos 
de diferents estils i formes.
La inauguració de la exposició anirà precedida de dues conferències que ens 
endinsarà en el fascinant món dels panderos. Dies més tard, a la plaça de les Cols, un 
grup de música tradicional ens oferiran un concert amb peces musicals relacionats 
amb aquest peculiar i antic instrument de percussió.
A la resta de la programació, hi trobareu els horaris dels tradicionals: pregó, concerts, 
sopars de germanor, balls de nit, el vermut popular, castells, disco mòbil, zumba, 
festes infantils, cercavila dels gegants i capgrossos, elecció de les pubilles i hereus, la 
processó del diumenge que recorrerà els carrers del barri i la missa de difunts
Des de la comissió de festes estem molt esperançats en fer gaudir a tothom amb el 
programa d’actes que tenim preparat. Tothom hi sou convidats.
Bona festa del Roser 2022!!
La Junta

Portada: pandero del Roser de Mont-roig del Camp. 
Foto colecció Josep Quesada
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ELS GIRA-SOLS
HERBOLARI - DIETÈTICA

C/ MERCERIA, 5 - 43003 TARRAGONA
TEL. 977 237 834

elsgirasols@gmail.com

Lia Borràs

Monestir de Poblet, 4 - 43002 TARRAGONA

T. +34977 235 837 T/F.+34977 251 898

info@grafiquesporsa.com

www.grafiquesporsa.com

Després de viure una Santa Tecla 
gloriosa, amb la commemoració dels 
700 anys de l’arribada la relíquia de la 
Santa a la ciutat, la Part Alta es tornarà 
a omplir d’activitat amb la celebració de 
les Festes del Roser.

Un cop més, l’Associació de Veïns del 
carrer Merceria i Voltants organitza unes 
festes en honor a la verge del Roser i 
ho fa preparant un extens programa 
carregat d’activitats festives i culturals 
que s’allargaran durant uns dies. No is 
ho podeu perdre!

L’any passat aquesta festa major va 
ser molt especial. Per una banda, es 
recuperava la festa després d’un any 
d’aturada obligada per la pandèmia i es 
va poder celebrar la 40a edició de les 
Festes del Roser. Però per l’altra, al 2021 
vàreu estrenar i presentar en societat a 
la plaça del Fòrum el capgròs en honor 

al Francesc Garcia. Una acció, sense 
dubte, molt emotiva i que demostra que, 
més enllà de la festa pròpiament dita, 
Tarragona té un valor afegit i aquest és 
la seva gent.

Aquest capgròs en homenatge al 
Francesc se sumava a altres elements 
de l’associació de veïns del carrer 
Merceria i feia créixer, encara més la 
família de gegants i capgrossos de 
la colla gegantera. A més, també es 
va donar a conèixer la peça festiva el 
Dragonet’, de l’escultor Josep Maria 
Rosselló. Dos motius especials més per 
recordar tot el que va passar l’any de la 
represa.

Aquest 2022 la celebració ha de 
continuar sent especial, com les 
40 anteriors, perquè el marc on es 
desenvolupen les festes és inigualable. 
Al bell mig del cor de la Part Alta, un 
indret únic i emblemàtic de Tarragona. 
Un any més el carrer Merceria, la plaça 
de les Cols i la del Fòrum, entre altres, 
s’ompliran d’activitats capitanejades 
per una associació que vetlla pel barri, 
pel seu veïnat i per fer entre tots una 
Tarragona millor.

Us animo a gaudir d’aquests dies de 
festa, que ho feu amb l’alegria, la il·lusió 
i l’esperit festiu que tant ens agrada. No 
perdeu l’oportunitat de seguir fent barri 
i de seguir fent créixer l’orgull de formar 
part d’aquesta meravellosa ciutat.

Molt bones festes del Roser!

TORNEN LES FESTES DEL ROSER 
AMB TOTA LA SEVA ESPLENDOR

Pau Ricomà
Alcalde de Tarragona
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A Catalunya, el primer o segon diumenge 
de maig, el mes que esclaten les roses, 
o per la Pentecosta –anomenat el Roser 
de maig-, així com el primer diumenge 
d’octubre -el Roser de tot el món-, 
moment de les nostres festes del carrer 
de la Merceria, se celebren actes per 
exaltar la Mare de Déu del Roser.

Antigament existien confraries del 
Roser, de caire religiós i assistencial, 
comandades per dones, les majorales, en 
alguns pobles anomenades pabordesses, 
administradores o priores, encarregades 
d’organitzar aquesta celebració mariana 
fent servir un pandero quadrat per musicar 
les seves interpretacions. Malgrat que 
moltes confraries van desaparèixer al 
segon terç del segle passat, en algunes 
poblacions encara en podem trobar 
testimoni o guarden documentades les 
activitats de les associacions, que tenen 
origen en les confraries o germandats de 
devoció creades al segle XV, les primeres 

a Douai el 1470 i a Colònia el 1475, i, a 
Catalunya, de finals del mateix segle, al 
convent de santa Caterina d’Alexandria 
de Barcelona, expandint-se arreu del món 
per mitjà dels dominics, sobretot després 
de les conclusions del concili de Trento 
(1563). El Papa Gregori XIII va fixar la 
festa el 7 d’octubre, en commemoració 
de la victòria cristiana a la batalla de 
Lepant, el mateix dia del 1571, atribuïda 
a la Mare de Déu del Roser.

Les confraresses del Roser tenien 
deures: fomentar la devoció a la Mare 
de Déu amb la pràctica del rosari; tenir 
cura i manteniment de la capella o del 
cambril marià, deixant-lo ben guarnit, 
il·luminat i net, amb mantells, ornaments, 
ciris i flors; donar ajut espiritual i material 
als confrares en temps de mala collita, 
penúria econòmica o malaltia; i participar 
als enterraments i misses dels confrares 
difunts, entre d’altres activitats.

Pel seu bon funcionament, s’encarrega-
ven de cercar finançament. Desprès de 
fixar el preu de cada peça del seu reper-
tori, les majorales entonaven cançons 
populars o improvisaven composicions, 
anomenades cançons de tambor, o pan-
dero o cançons de timbal, que formaven 
part del ritual de capta, compassades 
amb la percussió d’un pandero. Ho inter-
pretaven en honor als assistents i tenien 
un contingut de lloança.

No es ballava, sols era per escoltar. Això 
feia que la persona que cantava tingués 
un ritme, una excusa mental per anar 
construint cançons, algunes tradicionals 
o populars i altres improvisades. Perquè 

PANDEROS DEL ROSER

Majorales del Roser. Fons Joan Amades (CPCPTC)
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EXPERIENCIESRURALS.COM
RUTES EN CARROS I 
ENOLOGIA

improvisades? perquè cada festa era 
diferent i a cada casa havien de cantar 
una cosa dissemblant. Normalment hi 
anaven, dies abans de la festa del Roser, 
una casada i una fadrina –majorala 
donzella- o varies fadrines. També 
als actes que organitzava el municipi, 
sobretot a la festa major o en moments 
importants de la vida del lloc: llevants de 
taula de ritus de pas, com són bateigs, 
comunions, transició a l’adultesa i 
casaments; a les primeres misses d’un 
capellà; als aplecs de les ermites i a tota 
mena de festes. Portaven una bacina, 
safata amb la imatge de la Mare de Déu, 
per recollir els donatius.

El pandero del Roser, també denominat 
tambor, pandero de les mosses i 
pandó, és un instrument de percussió 
membranòfon, sovint de forma quadrada, 
alguns octogonals o redons, de mida que 
oscil·la entre els 40 i els 70 cm i d’uns 7 
cm d’amplada, els de mida més petita 
per al jovent. Normalment el fan amb 

fusta de pi i amb pell de cabra vella o d’un 
cabrit tensada als dos costats. A una de 
les cares sol portar pintada la imatge de 
la Mare de Déu i al revers altres imatges 
com les del sant o patró venerat a les 
parròquies; i flors, en especial roses, o 
heura. Completen la decoració cascavells 
o picarols, que en algun cas van dins de 
l’instrument lligats amb un cordill que 
penja entre els angles del quadrat, a més 
de cigrons o pedretes que fan soroll quan 
se sacseja.

De vegades guarneixen el llom del 
bastiment amb flocs de cintes, llaços i 
roses de seda de diferents colors, que les 
noies hi afegeixen amb motiu del seu pas 
pels càrrecs de la confraria. Per tocar-lo 
es posa a la cintura en forma de rombe i 
es percudeix normalment amb les mans 
o amb un bastó de tambor, procurant no 
picar sobre la imatge de la Mare de Déu.

A molts pobles del nostre entorn, del 
Rosselló al País Valencià i de l’Aragó a 
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Sardenya, s’han utilitzat, conservat o 
fins i tot recuperat aquests instruments 
de percussió. Dels pobles més propers 
destaquem: Albarca, Alcover, Aleixar, 
Bellmunt del Priorat, Cabra del Camp, 
Margalef del Montsant, el Masroig, 
Mont-roig del Camp, Palma d’Ebre, Reus, 
Ulldemolins, Vallmoll o Vilallonga del 
Camp, entre d’altres.

Com hem comentat, l’ús del pandero 
quadrat quasi s’havia perdut però, 
de mica en mica, de la mà de grups 
musicals al voltant del folk i de la cançó 
improvisada, com Coetus, Tornaveus, Sol 
i Serena, De Calaix, La Kobla d’en Taudell, 
Karregades de romanços, la Tresca 
i la Verdesca, l’han introduït als seus 
concerts, aprofundint en el seu estudi, 
difusió i actualització, com una evolució 

de les arrels mantenint-ne alguns 
aspectes i innovant en d’altres. Ara, amb 
rigor musical, el pandero pren una nova 
dimensió dons els investigadors i els 
creadors el fan motiu de retrobament 
amb la tradició, i de recreació musical i 
social, en les mans i veus de sonadores 
i sonadors.

QUIM MAS CARCELLER
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Pubilla 2022

Melany Faro Fernánde

1a Dama 2022

Ana Molina Solichero
2a Dama 2022

Angela Prada Franco
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IN MEMORIAM

Magdalena Ollé Gran

Teresa Pallejà Vellvé

Teresa Salas Magrinya

Conrado Seriol Rabasó

I quan vingui aquella hora de
temença
en què s’acluquin aquests
ulls humans
obriu-me’n, Senyor, uns
altres de més grans,
per contemplar la vostra faç
immensa.
Sia’m la mort una major
naixença!

JOAN MARAGALL

BAR DEGUSTACIÓ
Vermuts - Tapes - Llesques - Delicatessen

C/ Merceria, 22-24 - 43003 Tarragona
www.facebook.com/lafrescadelforum

Tapas  - Bocadillos
Un lugar nuevo de degustación

C. de les Cuirateries, 6
43003 Tarragona
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LES ROSES DEL ROSER 
El roser, i per extensió les roses, és un dels elements simbòlics que configuren la 
devoció a la Mare de Déu del Roser. Dins aquest concepte podem diferenciar les roses 
com a flors del roser, com a jardins de roses o com a garlandes de roses.

LA ROSA. 

És la flor més tradicional, dins l’àmbit tant pagà com cristià, amb diferents simbologies: 
bellesa, amor i plenitud, les tres estretament relacionades amb la dona. En temps 
pretèrits s’associava a les divinitats i a diverses celebracions. En el món romà, era la 
reina de les flors i la relacionaven amb Afrodita, deessa de l’amor, i a Venus, així com 
amb Adonis, amb la mateixa referència de l’amor i com a símbol del dolor i patiment per 
la seva mort, analogies que també s’apliquen a Crist. Els romans tenien les seves festes 
primaverals anomenades Rosalies, on veneraven els morts, en el temps que comencen 
a florir els rosers. A totes les seves celebracions, en forma de garlanda, les duien les 
núvies, es guarnien les escultures i a 
les processons escampaven el seus 
pètals pels carrers.

Al mes de maig d’època medieval, 
tenien lloc festes de primavera 
relacionades amb la florida. Les festes 
paganes de fertilitat se celebraven 
seguint el calendari agrícola, quan 
la natura floreix i la terra comença 
a donar els seus fruits. Aquests 
precedents permeten explicar la 
devoció del Roser de maig que se 
celebra a Catalunya, continuïtat 
d’un culte antic adaptat a una nova 
forma cristianitzada. És una de les 
celebracions més importants de les 
confraries del Roser, que comparteix 
protagonisme amb la nostra festa del 
Roser d’octubre. L’al·legoria de joia i 
floriment es traspassa a la Mare de 
Déu i les flors més utilitzades per 
simbolitzar-la són: el lliri (virginitat i 
puresa), la violeta (humilitat) i la rosa, 
amb referència general a la Mare de 
Déu.

Col·laborant 
amb les 
Festes del 
Roser 2019

Col·labora amb les Festes del Roser 2018

Baixada del Roser, 8
43003 Tarragona 

T. 977 239 657 
www.turismedetarragona.com
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EL JARDÍ DE ROSES. 

Aquesta al·legoria s’equipara a dues tradicions: als jardins d’amor medievals i a l’hortus 
conclusus (jardí tancat). La primera sorgeix en literatura i en l’art d’època medieval. 
La Mare de Déu, al·legoria d’un jardí, s’interpreta com a lloc del naixement de Crist. La 
flor que ho simbolitza és una rosa blanca i sense espines, diferent a la rosa vermella 
de patiment i sang, relacionat amb Crist i la seva creu passional, per analogia amb 
la branca espinosa del roser. D’aquesta forma, Maria i Crist s’equiparen en un mateix 
símbol.

LES CORONES DE FLORS O LES GARLANDES. 

Les corones de flors, uneixen el simbolisme de la rosa amb el psaltiri perquè s’assimila 
al format d’un rosari. Com hem comentat, les corones tenen una llarga tradició a 
la Roma clàssica: es lliuraven en jocs o concursos com a símbol de respecte i eren 
ornaments per engalanar les imatges dels déus pagans, i les va heretar el cristianisme 
en la decoració de les imatges dels sants o dels altars, que es guarneixen amb flors. 
En algunes obres d’art pictòric es representen escenes de la Mare de Déu portant una 
corona, repartint corones, o tirant pètals, símbol de l’arribada de l’Esperit Sant, festa que 
se celebrava per Pentecosta.

QUIM MAS CARCELLER
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Dimarts, 4 d’octubre 

20.00 h. Museu d’Art Modern, carrer santa Anna, 8
 PREGÓ DE LES FESTES DEL ROSER 2022 a càrrec de la FAMÍLIA 

TÒFUL – BAR TÒFUL, reconeguda família del nostre barri, amb història 
pròpia, que regenten un dels espais culinaris més populars de Tarragona. 
Enguany fa 70 anys que van obrir el seu establiment de bar i menjars al 
carrer Arc de sant Bernat, 2, tocant a la plaça del Fòrum.

 En acabar, es retrà homenatge als perpetuadors de les Festes 2022: ELS 
COMERÇOS DEL BARRI.

Dimecres, 5 d’octubre

19.30 h. Espai Turisme, carrer Major, 37
 CONFERÈNCIA: DESCOBRIM EL MÓN DEL PANDERO QUADRAT a càrrec 

de la Dra. MONTSERRAT CANELA GRAU, Musicòloga de la Universitat 
Rovira i Virgili. Una xerrada divulgativa on es tocaran diversos temes al 
voltant d’aquest instrument musical.

 A continuació en JOSEP QUESADA i ALBERT MARGALEF, dissertaran 
sobre la confecció i recuperació d’un pandero quadrat, en aquesta cas el 
PANDERO DEL ROSER DE MONT-ROIG DEL CAMP.  

 En acabar, quedarà inaugurada l’exposició gràfica EL FOLKLORE DEL 
ROSER, amb detalls i curiositats de tres motius folklòrics: música, cant 
i ball. La finalitat és mostrar esdeveniments i elements que han tingut o 
tenen relació amb la festa i devoció a la Mare de Déu del Roser.

 Horari del 5 al 16 d’octubre:
 de Dilluns a Dissabte: de 10 a14 h. i de 15 a 18 h. Diumenge: de 10 a14 h.

Dijous, 6 d’octubre   

De 18.00 Plaça del Fòrum. CONCURS GASTRONÒMIC DE TRUITES I  
a 19.30 h. POSTRES. 

20.30 h. Plaça del Fòrum. MÚSICA amb els grups ÚLTIMO VINILO i MÚSICA DELS 
70-80-90-2000.

Divendres, 7 d’octubre

18.00 h. Plaça sant Bernat. PLANTADA DE GEGANTS.

18.30 h. CERCAVILA amb els nanos, gegants vells i nous, grallers, pubilla i dames 
d’honor. Itinerari: Merceria, plaça del Fòrum i plaça de les Cols. Col·labora: 
Associació de Veïns del carrer Merceria - Part Alta.
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C/ MERCERIA, 11
TARRAGONA

CAFETERIA
ENTREPANS • TAPES

PLATS VARIATS

19.00 h. Plaça de les Cols. PROCLAMACIÓ DE LES PUBILLES 2022. 

20.30 h. Carrer Merceria. PILAR D’HONOR davant la capella votiva del Roser per 
part de la colla castellera XIQUETS DE TARRAGONA.

22.00 h. Plaça del Fòrum. PRIMER SOPAR DE GERMANOR. 

De 23.00 h. Plaça del Fòrum. PRIMER BALL DE FESTES. Ball discoteca
a 2.00 h.  amb DJ JOSE. Llums, colors i música per ballar i xalar. 
  A la mitja part es farà el tradicional BALL DEL FANALET.

Dissabte 8 d’octubre

9.00 h. MATINADES pels carrers del barri, a càrrec de la COLLA DE GRALLERS 
DEL CARRER MERCERIA.

10.30 h. Pati del Col·legi Lestonnac. IV TORNEIG DE FUTBOL SALA INFANTIL.

13.00 h. Plaça de les Cols. VERMUT ELECTRORUMBAMIX.

17.00 h. Plaça del Fòrum. ANIMACIÓ INFANTIL. Jocs, pintacares, minidisc i molt 
més, faran gaudir als més menuts. 

19.30 h. Plaça de les Cols. CONCERT. El grup de música tradicional LA KOBLA 
D’EN TAUDELL oferirà un concert amb diversos instruments: viola de roda, 
strok-violí, flautí, sac de gemecs, gralla percussió i pandero quadrat.

22.00 h. Plaça del Fòrum i carrer Merceria. SEGON SOPAR DE GERMANOR amb 
els veïns del barri.

De 23.00 h. Plaça del Fòrum. BALL amb JAMAIKA BAND i el tradicional BALL
a 2,00 h.  DEL RAM. A la mitja part es farà el SORTEIG de les tires de la rifa

A partir de les 1,30 h. Plaça del Fòrum. DISCO MÒBIL. Què no pari la festa!

Diumenge 9 d’octubre

9.00 h. MATINADES pels carrers del barri, a càrrec de la COLLA DE GRALLERS 
DEL CARRER MERCERIA i TIMBALERS DEL CENTRO CULTURAL DE 
ARAGÓN DE TARRAGONA.

10.30 h. Plaça del Fòrum. JOCS INFANTILS
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10.45 h. Des de l’Antic Ajuntament fins a la catedral: CERCAVILA per anar a missa, 
amb els nanos i gegants del carrer Merceria, capgrossos Maginet i 
Tecleta, gegants i capgrossos convidats, Pubilla, Dames d’Honor, Ball de 
bastons de Tarragona, Pubilla i Hereu de Tarragona, banda Centro Cultural 
de Aragón de Tarragona, penó, veïnes i veïns del barri i autoritats.

11.00 h. MISSA a l’altar major de la catedral.

12.00 h. Des de la catedral, SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la Mare de Déu del 
Roser pels carrers del barri.

13.30 h. Plaça del Fòrum. VERMUT acompanyat d’un DJ. 
 AMBIENTACIÓ MUSICAL durant el vermut i dinar.

14.30 h. Espai entre la plaça del Fòrum i el carrer Talavera, on estan les fonts: 
FIDEUADA POPULAR. Els tiquets es vendran el mateix dia de la fideuada.

16.00 h. Plaça del Fòrum. JOCS INFANTILS

17.30 h. Plaça del Fòrum i carrer Merceria. COCA AMB XOCOLATA

18.00 h. Plaça del Fòrum. MASTERCLASS DE ZUMBA. Tothom a ballar!!

18.30 h. Plaça de les Cols. KARAOKE. Tothom que tingui ganes de cantar i gaudir 
de la música poden participar amb les veïnes i els veïns.

21.00 h. Plaça del Fòrum. MÚSICA amb el grup BANDA DEL SOCIO, amb música 
del seu repertori: pop-rock, rock andalús, etc. per acabar les festes amb 
bon gust de boca i els malucs cansats.

Dilluns, 10 d’octubre

 19.00 h. A la capella de la Mare de Déu del Roser de la catedral: MISSA DE 
DIFUNTS, en record de les veïnes i veïns traspassats en els darrers temps.
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1 d’octubre. Museu d’Art Modern: Pregó d’inici de les festes a càrrec del fotògraf Pep Escoda. Homenatge 
a les famílies del barri: Mas Carceller, Quetcuti Carceller, Grant-Vela, Masdéu-Nadal, Cuadrat-García, el 
pregoner 2019 Pep Escoda, Samper i Boronat-Boada.

Fideuada popular 2019

Banderers processó 2019:  famílies Mas Carceller-Quetcuti Carceller

Imatges de la processó de la Mare de Déu del Roser 2019. La imatge de la Mare de Déu només pot ser 
portada per dones.

Memòria Gràfica 2019
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134ª86453
22 de diciembre de 2018

Número 
exclusivo de 

Lotería 
de Navidad

Memòria Gràfica 2021

Josep Maria Roselló, pregoner 2021 i autor del 
nostre Dragonet

Homenatge en format capgròs a Francisco 
“Paquito” Garcia, conegut com el Colorines, 
obra de l’escultor Ferran Rey.

Plaça del Fòrum. Moment de la presentació del Dragonet, obra de Josep Ma. Roselló amb la presència 
dels capgrossos i gegants Nassots i Ninona, del barri, i els també capgrossos Maginet i Tecleta.

MAJOR, 44 · Tel. 977 07 30 66
TU TIENDA DE 

DEPORTE

ESPORTS CATEDRAL
Tarragona S.L.
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Magda
Artesania en flors naturals i artificials per 
casaments, Comunions, Batejos i altres

Monestir de Poblet, 31 (xalet)
43002 Tarragona

977 22 28 97 · 629 78 62 42

Merceria 23, T. 977 241 045 - 649 486 412
toniponstarragona@gmail.com
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NOTA INFORMATIVA

1. Ser soci és requisit imprescindible per a poder ser hereu, pubilla o dama.
2. La Junta pot escollir l’hereu, la pubilla o la dama.
3. Tindrà preferència el jove que es presenti per a hereu i podrà escollir a la seva pubilla.
4. Si es posa cartell per a escollir l’hereu, la pubilla o la dama, tindran sempre preferència  
 els joves de més edat (màxim 20 anys).
5. Tot material posat a la venda és al comptat.
6. Si per inclemència del temps o altres causes no es poguessin instal·lar les taules, NO  
 es retornarà l’import cobrat del lloguer als veïns.
7. L’edat mínima per a participar en qualsevol concurs d’aquestes festes serà de 14   
 anys.
8. La proclamació de les pubilles en cas de pluja se celebrarà als porxos del carrer   
 Merceria.
9. El vermut i la xocolata no es lliuraran sense val, menys en el cas que ho vulguin   
 comprar, però abans tenen preferència els socis.
10. La junta es reserva el dret de canviar, alterar o modificar algun dels actes o itineraris  
 per causes meteorològiques o alienes a l’organització.

shjofre@tinet.cat

Esmorzars, Esmorzars de 
forquilla, Menú, Menú per a 
grups de dimecres a dilluns

Menús
21€
34€
47€



34 35

Festes del Roser 2022 Festes del Roser 2022

C/ Talavera, 25
Cant. C/ Mercé, 1

(Part Alta)
Tel. 977 244 404

43003 TARRAGONA
www.sadollrestaurant.com

Col·labora amb les Festes del Roser 2018

SANT PERE I ESTUBES, 12 · TEL 659 935 791 · 43003  TARRAGONA

Pl. del Fòrum, 3, 43003 Tarragona
Tel: 631 64 71 50 bodegagerard@gmail.com
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… i a totes les persones que col·laboren 
en realitzar les nostres festes

AGRAÏMENTS

· La Caseta de les Tres 
Bessones

· Herbolari Els Girasols

· Cansaladeria Maria Jesús

· Floristeria Llorenç

· Expendiduria nº 10

· Farmàcia Silvia Mas

· Esports Catedral

· Joieria Blázquez

· Bar Tòful

· L’Abella

· Coca Cola

· Carnisseria Carme i 
Magí

· Joyeria Personal

· Cereria Casa Corderet

· La Fresca del Fòrum

 · La Morada - Eco-
friendly restaurant

Plaça del Fòrum, 6
Taragona

Tel. 977 21 43 82
tabularium@tabularium.es

Com cada any, com cada dia,
la vostra generosa col·laboració sense 
afany i el compromís que sentiu pel 

barri, fan que tots nosaltres us estiguem 
profundament agraïts en l’organització 

d’aquestes festes

MOLTES GRÀCIES

La junta i els vostres veïns i veïnes
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Quan s’apropa la tardor
el barri ja es prepara

per a celebrar la nostra “Festa Major”.
Hi aplega els veïns en un sopar de germanor

i trobar-nos al carrer
per gaudir de la festa

i ballar el que es pugui, a ballar!
O si no mirar com balla la joventut

i pregar a la Verge del Roser
que ens conservi la salut.

El nostre barri és diferent
i tothom hi és acollit

jo crec que de Tarragona
és el barri més bonic

Estimem-lo i gaudir-ne cada dia
i també en Festes, tots al carrer!

Que la Verge ens protegeixi
per a tots tronar-hi l’any vinent.

Montserrat Nadal Ripoll
Octubre 2022



& Café

& hielo    Sólo

& té

S P I R I T S  CO.

Jané Spirits Company S.L.
President Companys 49
43700 El Vendrell (Taragona)
+34 977 66 75 43
info@janespiritsco.com

El Petonet Magik,
el licor de crema de arroz
con un toque de limón.

El Petonet,
un licor de crema de
arroz muy especial.

Petonet Magik,
 una sorprendente
  combinación.

1 litro0,7 litro0,50 litroMini  5 cl.

Caja expositor
12 Miniaturas

Caja 6 unidades Bombones

Caja 6 unidades1 litro0,7 litroMini  5 cl.

Para empezar,
1/3 parte de licor de crema
de arroz el Petonet Magik

La Receta :

Añadimos 1/3 parte de
cerveza

Continuar con hielo picado
Se agrega al gusto y se
agita bien

Termina con 1/3 parte
de limonada

¡Re
gálat

ela!


