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Egipcis, fenicis, grecs, cartaginesos o romans formen 

part de la diversitat de civilitzacions mediterrànies que 

durant segles han anat teixint un ric entramat social i 

cultural del qual som hereus. El Programa Cultural dels 

XVIII Jocs Mediterranis és el reflex d’aquest enorme 

llegat, i ens aporta elements per gaudir i reflexionar 

sobre el paper de l’art i la cultura en les seves múltiples 

i variades expressions: la música, el teatre, la dansa, la 

literatura, el cinema, etc. No obstant això, i més enllà 

de la importància i singularitat de cada un dels actes 

inclosos, l’organització dels XVIII Jocs Mediterranis té 

per a Tarragona una vocació encara més gran: pretén 

ser una aposta decidida per la cultura i l’esport com a 

instrument per a la convivència, la solidaritat, la con-

còrdia, la pau i la defensa del diàleg com a mecanisme 

de resolució pacífica de conflictes en un moment, l’ac-

tual, i en un lloc, la Mediterrània, en què és més ne-

cessari que mai. Al llarg dels segles, l’esport i la cultura 

s’han unit i complementat buscant la pau i afavorint el 

coneixement i el respecte mutus.

L’ambiciós Programa Cultural que teniu a les mans ha 

estat possible gràcies a l’esforç compartit del Govern 

d’Espanya, de la Generalitat de Catalunya, de la Dipu-

tació de Tarragona, de l’Ajuntament de Tarragona, així 

com dels consistoris dels municipis seu. De la mateixa 

manera, la col·laboració de patrocinadors i programa-

dors culturals de l’àmbit privat ha estat imprescindible 

perquè la proposta que els presentem aconseguís la 

qualitat, l’extensió i la transversalitat que podran com-

provar durant la seva vigència. A tots ells, el nostre més 

sincer agraïment per la seva generositat, el seu entu-

siasme i per la seva voluntat de contribuir a un esforç 

col·lectiu del qual poder sentir-nos orgullosos.

Entre el 19 d’abril i el 27 d’octubre la cultura i els valors 

que compartim s’exhibiran amb tota la seva força en ca-

dascun dels actes que s’inclouen en aquestes pàgines. 

Els convido a gaudir al màxim i amb plenitud de tots i 

cada un d’ells.

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador dels XVIII 

Jocs Mediterranis Tarragona 2018.

“Des fa mil·lennis tot ha confluït a la Mediterrània, 
alterant i enriquint la seva història”. 

Fernand Braudel
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TARRAGONA 
2018 Una oportunitat 

per al diàleg 
entre cultures
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Oh, Esport, ets la Pau!
Estableixes relacions amistoses entre els pobles,

apropant-los al culte de la força organitzada
i capaç de dominar-se.

A través teu, la joventut del món aprèn a respectar-se
i, així, la diversitat de les virtuts nacionals esdevé font

d’una emulació generosa i pacífica.

“Oda a l’Esport”, Georges Hohrod i M. Eschbach
(pseudònim utilitzat per Pierre Frédy de Coubertin, baró de Coubertin, 

fundador dels Jocs Olímpics moderns, 1912)
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L’esperit olímpic com a marc
de construcció de la pau i el diàleg

Els Jocs Mediterranis 2018 ofereixen una oportuni-
tat històrica per enllaçar els valors de l’esport, la 
convivència, el diàleg i la pau.

Tarragona acull un esdeveniment internacional on 
l’esport, un element universal de totes les cultures, 
emergeix com el denominador comú que possibilita 
la trobada, el diàleg, el pensament i la convivència 
en pro de la germanor entre els pobles de l’arc me-
diterrani.

L’esperit olímpic complementa l’esport amb la 
cultura, entesa com una lent per interpretar la 
vida i la societat i per aconseguir la pau entre civi-
litzacions.

L’esport va començar com un joc lúdic i competitiu; 
avui, la humanitat s’uneix a través de l’esport en un 
acte de solidaritat i germanor. No en va, l’esperit 
olímpic vol contribuir a la construcció d’un món mi-
llor i més pacífic.

És un somni de pedra i aigua, d’història i vida, de 
passat i futur, de pau i convivència.
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La cultura dins dels Jocs:
Les cerimònies d’inauguració i clausura

Els Jocs estan vinculats intrínsecament a la 
cultura. L’esport com a mitjà de transmissió de 
valors socials es converteix en un univers cultural, 
associat a actituds tan positives com el diàleg, el 
treball en equip, el respecte, la sinceritat, la res-
ponsabilitat o la creativitat. Els Jocs Mediterranis 
són una oportunitat per difondre valors de millora 
en la societat en què vivim i de promoure la cons-
ciència col·lectiva, la participació i la convivència 
pacífica.

Al llarg dels segles, l’esport i la cultura s’han 
entrellaçat buscant l’equilibri i la pau. Han anat 
adaptant-se i modernitzant-se, girant igual que 
la Terra, com una baldufa sobre el seu propi eix, 
mentre els oceans fluïen entre els continents i 
convertien les seves aigües en part imprescindi-
ble de la diversitat i la unió entre cultures. I les 
ruïnes, escletxes de la història, ens han descrit i 
descriuen les societats i els costums de civilitza-
cions anteriors.

Aquest diàleg entre pedra i aigua, entre his-
tòria i cultura, forma part del cor mateix dels 
Jocs Mediterranis i també es reflecteix en les 
cerimònies d’inauguració i clausura. Perquè els 
Jocs són esport, però no només esport. Són cul-
tura, són història i són un símbol d’unió entre els 
pobles mediterranis.

Les cerimònies d’inauguració i clausura dels Jocs 
recullen l’empenta històrica, social i cultural d’un 
territori que ha rebut diverses civilitzacions al 
llarg de la història i que té voluntat de projecció 
cap al futur.
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A les ribes de la Mediterrània han nascut al-
gunes de les civilitzacions més grans de la 
història, des d’Egipte fins a la Grècia clàssica, la 
Roma eterna, l’islam califal i otomà, el Renaixe-
ment italià...

Aquestes civilitzacions han creat infinitat d’obres 
magnes en el camp de la història, l’art, la música, 
l’arquitectura, la literatura, les creences, el pensa-
ment, la forma de vida, els costums, els sabors i 
les olors, i han forjat una cultura amb identitat 
pròpia: la cultura mediterrània.

Tarragona, amb el recolzament de la celebració 
dels Jocs Mediterranis, lidera la proposta d’esde-
venir una àgora que complementi els valors uni-
versals de l’esport amb els trets característics de 
la nostra cultura. Vol ser una finestra oberta al 
món, una mà estesa per enfortir els llaços que 
ens uneixen i llimar les diferències que ens se-
paren, per comprendre’ns respectant la nostra 
diversitat, amb un ideari de pau i diàleg, d’entesa 
i unió entre cultures a l’entorn del Mare Nos-
trum.
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“Cal encoratjar amb ferma determinació el camí del 
diàleg i de la comprensió mútua en el respecte de 

les diferències, de manera que es pugui aconseguir 
l’autèntica pau i tingui lloc la trobada entre els pobles 

en un context d’acord solidari.”

Joan Pau II
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Els valor euromediterranis

Els valors olímpics casen perfectament amb 
els ideals del projecte euromediterrani, que va 
néixer a partir del Procés de Barcelona (1995) i la 
Unió per la Mediterrània (2008).

En aquests anys, la cooperació entre la Unió Eu-
ropea i els seus veïns del sud de la Mediterrània 
bàsicament s’ha fonamentat en la necessitat 
d’avançar en la generació d’un espai de seguretat 
i diàleg intercultural i religiós.

Els principis fonamentals dels Jocs Mediterranis 
de Tarragona reflecteixen completament aquests 
ideals de pau, fraternitat i convivència. Per 
això, el programa cultural vinculat als Jocs re-
presenta una aposta decidida per consolidar 
aquest objectiu.
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“Transmeteu la cultura a tot el món, sense distinció 
de races ni de categories.” 

Confuci (551 aC - 479 aC), filòsof

TARRAGONA 2018
Somnis de pedra i aigua





Somnis de pedra i aigua

Tarragona, capital del diàleg al Mare Nostrum

L’aposta de la ciutat de Tarragona per acollir i or-
ganitzar els Jocs Mediterranis del 2018 no es pot 
entendre deslligada del paper crucial que Cata-
lunya i Espanya han exercit a favor del diàleg en-
tre els pobles i les cultures de la Mediterrània.

• En primer lloc, perquè la ciutat de Tarraco va ser 
capital del món mediterrani a l’època romana i en-
cara ara les seves ruïnes són el cor visible i latent 
de la ciutat. Aquest valuosíssim patrimoni, reco-
negut per la UNESCO, representa l’esplendor de 
la millor tradició de la cultura mediterrània.

• En segon lloc, perquè els tarragonins, els cata-
lans i els espanyols han exercit un paper clau en 
l’impuls de la cooperació euromediterrània, en 
la vindicació d’un espai de democràcia, llibertat i 
diàleg entre pobles i cultures del Mare Nostrum.

Tarragona vol demostrar que pot fer una con-
tribució inequívoca a la pau i al diàleg a la re-
gió a través de l’impuls de l’esperit olímpic i dels 
ideals de la cooperació euromediterrània.
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“A vegades, sentim que el que fem només és una gota al 
mar, però el mar seria menys si li faltés aquesta gota.”

Mare Teresa de Calcuta, premi Nobel de la Pau, 1979
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Unir cultures a través de l’esport

Els XVIII Jocs Mediterranis no només suposen un 
esdeveniment de transformació social i de projec-
ció internacional sinó també la possibilitat de ser 
alguna cosa més que un esdeveniment esportiu: 
un nexe d’unió, solidaritat i concòrdia a la Me-
diterrània.

El mar és un lloc de trobada, un espai de crea-
ció i d’intercanvi d’idees, de cultures, de per-
sones, d’història. L’aigua no entén de límits 
ni fronteres. No discrimina per races, ni per re-
ligions, ni per ideologies. L’aigua és un símbol de 
la unió entre cultures i civilitzacions que van cons-
truir els seus somnis a través de la història.

A través del mar, des de Tarragona, ciutat oberta, 
històrica, receptora de civilitzacions, posseïdora 
d’un patrimoni arquitectònic excepcional, llança-
rem un missatge de fraternitat, diàleg i convivèn-
cia a tota la regió mediterrània i al món.

©
 J

o
an

 C
ap

d
ev

ila
 V

al
lv

e 
/ 

Ta
rr

ag
o

na
 t

ur
is

m
e

TARRAGONA 2018
Somnis de pedra i aigua





“Res no pot ser pitjor que la por de donar-se per vençut 
massa aviat i haver malgastat un esforç suplementari 

que hagués pogut salvar el món.”

Jane Addams, premi Nobel de la Pau, 1931
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La ciutat de Tarragona serà el centre de la ca-
pitalitat esportiva i cultural de la Mediterrà-
nia, però ni els Jocs ni la cultura de la pau que hi 
va lligada serien possibles sense la participació i la 
implicació decidida de les poblacions subseu, que 
seran escenaris de col·lectivitats unides pel mar, 
per les seves influències, per la seva cultura, pels 
seus costums, per la seva manera d’entendre la 
vida.
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Els llaços entre les ciutats subseu i Tarragona sos-
tenen el llegat d’un territori on les pedres parlen 
i expliquen una història de civilitzacions que han 
anat deixant empremta al llarg de la seva exis-
tència. Són poblacions que s’uneixen a favor d’un 
projecte comú de convivència, d’integració i de 
solidaritat: Altafulla, Barcelona, Calafell, Cam-
brils, Castelldefels, Constantí, el Morell, el 
Vendrell, la Selva del Camp, la Pobla de Mafu-
met, Reus, Salou, Tarragona, Torredembarra, 
Valls i Vila-seca.
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SOMNIS 
DE PEDRA I 
AIGUA Tarraco, diàlegs, 

creativitat,
interculturalitat  
i esperit olímpic



“La cultura és la memòria del poble, la consciència
col·lectiva de la continuïtat històrica,

la manera de pensar i de viure.”

Milan Kundera, escriptor txec
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• La Tarraco romana s’enaltirà amb una edició 
especial del Festival Tarraco Viva. Presencia-
rem una recreació dels Jocs Olímpics de l’antiga 
Grècia i descobrirem com vivien els habitants de 
la ciutat, a través de reconstruccions històriques 
sobre la seva vida quotidiana.

• Recreacions històriques, tradicions, con-
certs, arts escèniques, exposicions i gastro-
nomia mostraran  la cultura del territori des dels 
seus orígens fins l’època contemporània.

• Els Jocs seran una oportunitat per fer conèixer 
els importants jaciments arqueològics del te-
rritori i la col·lecció del Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona i així mostrar la riquesa 
del patrimoni arqueològic que conserva la ciutat.

A partir de Tarraco es va impulsar l’ordenació i l’estructuració d’Hispània. Prova del 
paper cabdal que va tenir la ciutat en aquella època és el ric patrimoni històric que 
conserva, reconegut internacionalment l’any 2000 amb la incorporació a la Llista 
de Patrimoni Mundial de la UNESCO. La riquesa arquitectònica, històrica, costu-
mista i artística quedarà reflectida en el conjunt d’activitats que s’organitzaran al 
voltant dels Jocs.

• A Calafell, el Festival Terra Ibèrica rememo-
rarà la vida en aquesta època, prèvia a la fundació 
romana, en el primer jaciment arqueològic de la 
península Ibèrica reconstruït amb tècniques d’ar-
queologia experimental. A la Ciutadella Ibèrica 
s’expliquen diferents aspectes de la vida quotidia-
na dels ibers, a partir d’una museografia didàcti-
ca que fa més comprensible per a tots els públics 
aquesta potent cultura mediterrània.
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• Recordarem Pau Casals, autor de l’Himne de les 
Nacions Unides i gran defensor de la pau, amb el 
Festival Internacional de Música Pau Casals 
del Vendrell.

• Precisament Pau Casals serà el protagonista del 
concert commemoratiu i de connexió històri-
ca amb els VIII Jocs Olímpics de París, 1924. El 
mestre català ja va participar amb la seva orques-
tra al programa cultural dels Jocs parisencs i, ara, 
serà la figura que unirà els Jocs de Tarragona i les 
Olimpíades de París en un concert especial de 
l’OBC, dirigida per Kazushi Ono.

• Expressions de la cultura tradicional recorre-
ran les ciutats-seu, amb una atenció especial a les 
actuacions de les colles castelleres i les danses 
tradicionals.

• La nova creació artística també hi tindrà espai, 
amb projectes com el Festival de Música Inde-
pendent d’Altafulla, el Festival Internacional 
de Teatre de Tarragona, el Bouquet Festival de 
Tarragona o els concerts que prepara el Conser-
vatori de Música de Tarragona amb la participació 
dels nostres intèrprets més joves.
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• D’Augusta Emèrita (Mèrida) arribarà una exten-
sió del Festival Internacional de Teatro Clási-
co, considerat el més important del seu gènere. 
Mario Gas dirigirà Calígula, d’Albert Camus, un 
muntatge que tracta temes com l’absurd existen-
cial, l’alienació metafísica, el sofriment i la lògica 
de poder. A Edipo Rey, de Sòfocles, ens enfronta-
rem a la força del destí.

• Als carrers de Tarragona coneixerem, a través de 
l’exposició organitzada per Ciutats Patrimoni 
de la Humanitat, el conjunt de les ciutats espan-
yoles que, com Tarragona, han estat reconegudes 
per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat: 
Alcalá d’Henares, Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, 
Conca, Eivissa, Mèrida, Salamanca, Sant Cristóbal 
de la Laguna, Santiago de Compostel·la, Segòvia, 
Toledo i Úbeda.

• Per crear nous diàlegs i potenciar l’intercanvi cul-
tural amb altres països europeus, s’organitzarà una 
jornada sobre els programes d’ajuts Europa Crea-
tiva, Europa amb els Ciutadans i l’Instrument Eu-
ropeu de Veïnatge - Conca Mediterrània.

Amb motiu dels Jocs Mediterranis, festivals d’altres ciutats que comparteixen amb 
Tarragona els seus orígens de capital de la Hispània romana visitaran la ciutat per 
entaular un diàleg cultural inspirador. 
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“Vaig veure l’àngel al marbre i vaig tallar 
fins que el vaig alliberar.” 

Michelangelo Buonarroti, escultor i pintor
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• La literatura hi serà present a través de diver-
ses exposicions. A Tarragona s’exhibirà “Miguel 
de Cervantes o el desig de viure”, que mostra 
els llocs que va recórrer Cervantes per la Medite-
rrània, a través del treball fotogràfic de José Ma-
nuel Navia.

A través de la literatura, la dansa, el cinema i altres manifestacions artístiques, 
s’exhibirà el resultat de processos de creació desenvolupats a la conca de 
la Mediterrània. Artistes de primer ordre mostren la força inspiradora de la 
interculturalitat mediterrània a través de les seves obres.
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• Calafell retrà homenatge a l’escriptor i editor 
Carles Barral amb un acte amb motiu del 90è 
aniversari del seu naixement (1928-2018).
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• La riquesa del diàleg cultural entre els països 
mediterranis prendrà cos en la programació de 
dansa contemporània, amb dos espectacles. Sha-
pers mostrarà el treball de vuit joves ballarins de 
països tan diferents com Egipte, el Marroc, França 
i Espanya. A Dunas, de María Pagés, Premi Na-
cional de Dansa 2002, i el ballarí belga-marroquí 
Sidi Larbi Cherkaoui, s’uniran el flamenc i la dan-
sa contemporània amb música d’ecos flamencs, 
clàssics i àrabs.

• En l’edició del 2018, el cicle d’orgue de la Pobla 
de Mafumet es dedicarà als compositors de les 
terres mediterrànies.

• Com a tancament del programa cultural, se ce-
lebrarà un concert de cloenda, apadrinat per 
Port de Tarragona y Repsol, que rememorarà 
els sons de la Mediterrània des del jazz, amb la 
veu de Carmen París, Premi Nacional de les Mú-
siques Actuals 2014, i la pianista María Parra.
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• A l’exposició amb motiu del VII Centenari de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, es destacarà la im-
portància d’aquest arxiu per a la història dels paï-
sos de la conca de la Mediterrània, en particular 
Espanya, França, Itàlia, Malta i Grècia.

• Un cicle de cinema i debats reflexionarà so-
bre la Mediterrània com a espai multicultural 
de civilització: un espai de convivència i diàleg, 
però també de tensió i conflicte, on migracions, 
moviments i intercanvis de persones i idees for-
men part consubstancial de la pròpia essència 
històrica. Les obres cinematogràfiques, acompan-
yades de xerrades i debats, convidaran al pensa-
ment i a la reflexió sobre la realitat contemporà-
nia en aquest vast espai geogràfic i cultural.

La història mediterrània és una eina per entendre la contemporaneïtat i analitzar 
el paper de la interculturalitat, és a dir, la interacció entre cultures i grups, en el 
desenvolupament històric de la regió.
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• Per enaltir aquest esperit, s’han organitzat re-
creacions dels esports de l’antiguitat i de les 
cerimònies inaugurals dels Jocs d’aquella època, 
com els espectacles Inauguratio o Màgia per 
triomfar, dins del cicle “L’esport a l’antiguitat”.

• La Universitat Rovira i Virgili celebrarà, en el 
seu cicle de cursos d’estiu, sessions sobre aquesta 
temàtica.

• Per apropar l’esperit olímpic als més joves, 
CaixaForum organitza activitats en família vin-
culades als Jocs i a la Mediterrània.

Els Jocs Mediterranis, des del seu origen el 1948, han tingut com a objectiu vincular 
pau i esport i han plantejat la competició esportiva com un element d’entesa entre 
els pobles. Ja en l’antiguitat, les Olimpíades contribuïen a facilitar la convivència. 
S’imposava l’ekecheiria, la treva olímpica dels grecs que establia un període de pau 
des del setè dia abans de la inauguració fins al setè dia després de la clausura dels 
Jocs. Els conflictes cessaven perquè es pogués gaudir d’un esperit competitiu i de 
superació sense tensions polítiques.

TARRAGONA 2018
Somnis de pedra i aigua



AGENDA 
CULTURAL

Somnis 
de pedra 
i aigua

©
 C

o
m

p
añ

ia
 M

ar
ia

 P
ag

és



©
 M

an
el

 A
nt

o
lí 

(R
V

 E
d

ip
re

ss
) /

 T
ar

ra
go

na
 t

ur
is

m
e



SOMNIS
DE MÚSICA

©
 A

nt
o

ni
 C

o
ll

TARRAGONA 2018
Somnis de pedra i aigua



19 ABRIL - 20 H TARRAGONA. TEATRE DE TARRAGONA 

ACTE DE 
PRESENTACIÓ 
DEL PROGRAMA 
CULTURAL

Amb la intervenció de la Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona (BUMT), que interpretarà les obres 
més representatives de diferents moments olímpics al llarg de la història.

Organitza: Ajuntament de Tarragona i  Port de Tarragona

22 ABRIL - 19 H LA SELVA DEL CAMP. CASTELL DEL PABORDE

SENSACIONS Recital del rapsode Josep Maria Puig i Baiget, acompanyat del saxo soprano Xavier Pié i del guita-
rrista MACC.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp 

23 ABRIL - 18.30 H LA POBLA DE MAFUMET. CASAL CULTURALL

CONCERT DE 
SANT JORDI. 
ORQUESTRA 
DE CAMBRA DE 
L’EMPORDÀ

Dins de la Setmana Cultural de la Pobla de Mafumet i com a acte central, podrem gaudir del Concert 
Desconcertant de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Abans del concert es presentarà el llibre La 
Pobla dels meus records, amb l’obsequi d’exemplars per a les persones participants i el lliurament de 
la tradicional rosa de Sant Jordi. I, com a tancament de l’acte, s’oferirà un petit refrigeri.

Organitza: Ajuntament de la Pobla de Mafumet

27 ABRIL - 19 H TARRAGONA. AUDITORI DIPUTACIÓ

LA SUITE DE 
L’AIGUA

El viatge de l’aigua i les seves emocions, segons la compositora Carlota Baldrís. Un espectacle on la música, 
la creació videogràfica, la música electrònica i l’acció teatral prenen una forma comuna a través de l’aigua.

Organitza: Diputació de Tarragona

5 MAIG - 18 H CAMBRILS. ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL CAMÍ

TROBADA DE CORALS PER 
ALS JOCS MEDITERRANIS

Concert a càrrec dels cors de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, la Coral del 
Conservatori de Reus, la Coral del Conservatori de Música de Vila-seca, la Coral de 
l’Hospitalet de l’Infant i la Coral de Ruidoms.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

6 MAIG - 19 H LA SELVA DEL CAMP. CASTELL DEL PABORDE

CONCERT D’ABDEL 
JALIL TRIO

Espectacle de música i dansa popular àrab.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp 

11 MAIG - 18.30 H CAMBRILS. CARRERS DEL BARRI ANTIC

MÚSICA ALS 
BALCONS

Amb la participació de l’EMMC, les ballarines del Centre de Dansa i amb la col·laboració de Vila Centre.

Organitza: Ajuntament de Cambrils
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26 MAIG -  19 H TARRAGONA. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

CONCERT  
DE MÚSICA  
DE CAMBRA                                                                                                      

Amb Alma Olite al violí i David Pellejer al piano. Interpretaran obres de S. Prokofiev, Stravinsky, C. 
Débussy, M. de Falla i F. Poulenc. Concert dins del V Cicle de Música de Cambra a les Ciutats Patrimoni 
de la Humanitat d’Espanya.    

Organitza: Ajuntament de Tarragona

10 JUNY - 18 H TARRAGONA. CATEDRAL DE TARRAGONA

CONCERT: 
VIII JOCS OLÍMPICS 
DE PARÍS (1924) - XVIII 
JOCS MEDITERRANIS 
TARRAGONA (2018) 

Concert commemoratiu i de connexió històrica amb els VIII Jocs Olímpics de París, 1924. Els 
Jocs de Tarragona i les Olimpíades de París s’uniran a través de la música i la figura de Pau 
Casals, en un concert especial de l’OBC a la Catedral de Tarragona, dirigida per Kazushi 
Ono.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

15 JUNY - 21 H TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO

TRIO MONTSANT. 
BOUQUET FESTIVAL

Concert inaugural del Bouquet Festival, que combina aspectes culturals diversos de la ciutat de 
Tarragona i del seu territori: els seus músics, el seu patrimoni i la gastronomia autòctona. En el 
concert inaugural, hi actuarà el Trio Montsant, que ens farà gaudir d’una gran vetllada a ritme de 
tango fusionat amb tradició clàssica, acompanyat d’una parella professional de ball.

Organitza: Port de Tarragona i Repsol

16 JUNY - 22 H LA SELVA DEL CAMP. PLAÇA DE LES PLETES

LICEU  
A LA FRESCA. 
MANON LESCAUT

Retransmissió, mitjançant una pantalla gegant a l’aire lliure, de l’òpera Manon Lescaut, de Giacomo 
Puccini, dins el projecte “Liceu a la fresca” per apropar l’òpera als municipis i ampliar la cultura 
operística del país.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp
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16 JUNY - 22 H LA POBLA DE MAFUMET. PISTA COBERTA, CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL

CONCERT RUMBA 
MEDITERRÀNIA

Per celebrar l’inici de la Festa Major d’estiu de la Pobla de Mafumet, se celebrarà un concert popular de 
rumba mediterrània amb l’actuació dels grups Vergüenza Ajena i Los Manolos.

Organitza: Ajuntament de la Pobla de Mafumet

20 JUNY TARRAGONA. AV. CARDENAL VIDAL I BARRAQUER

CONCERT 
MEDITERRÀNIAMENT

Gran concert patrocinat per Estrella Damm, amb les actuacions musicals de Ramon Mirabet, 
Love of Lesbian i Buhos.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

21 JUNY - 20.30 H CONSTANTÍ. CONJUNT MONUMENTAL CENTCELLES

CORAL URV.  
CICLE DE CONCERTS 
AL CONJUNT 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES

Actuació de la Coral de la Universitat Rovira i Virgili, dins del Cicle de concerts a la vil·la romana de 
Centcelles, amb una programació especial en commemoració dels Jocs Mediterranis.

Organitza: Ajuntament de Constantí, Generalitat de Catalunya i Repsol

28 JUNY - 20.30 H CONSTANTÍ. CONJUNT MONUMENTAL CENTCELLES

ÀNGEL ÒDENA. 
CICLE DE CONCERTS 
AL CONJUNT 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES

Actuació del baríton Àngel Òdena acompanyat de soprano i pianista, dins del Cicle de concerts 
a la vil·la romana de Centcelles, amb una programació especial en commemoració dels Jocs 
Mediterranis.

Organitza: Ajuntament de Constantí, Generalitat de Catalunya i Repsol
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29 JUNY - 23 H TARRAGONA. PLAÇA DE LA PAGESIA

SANT ANDREU JAZZ 
BAND. INAUGURACIÓ 
DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA

El Festival Internacional de Música s’inaugurarà amb un preludi de caràcter familiar, protagonitzat 
per la Sant Andreu Jazz Band, formada per joves músics entre 10 i 16 anys. Amb la col·laboració 
d’alumnes de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona. 

Organitza: Diputació de Tarragona

30 JUNY - 22 H LA SELVA DEL CAMP. PARC HORT D’IGLÉSIES

SABOR A PERET. 
SABOR DE GRÀCIA

Concert a càrrec de la banda barcelonina de rumba Sabor de Gràcia, en homenatge al gran Peret, el 
pare i un dels màxims exponents de la rumba catalana. 

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

30 JUNY - 19.30 H TARRAGONA. AUDITORI DIPUTACIÓ

RITMES DE LA 
MEDITERRÀNIA. 
ESPECTACLE 
DE PERCUSSIÓ I 
DANSA 

Concert de percussió amb alumnes i professors dels conservatoris de la Diputació, que ens mostraran 
ritmes diversos en un viatge per França, Itàlia, Grècia, països del Magrib, països de la Mediterrània 
oriental, Croàcia, Espanya o Eslovènia. Es combinarà amb una proposta escènica de la companyia de 
dansa de Roberto Olivan.

Organitza: Diputació de Tarragona

30 JUNY - 22.30 H TORREDEMBARRA. ROCA FORADADA 

COETUS I CARLES 
DÈNIA. CICLE DE 
CONCERTS ROCA 
FORADADA

Dins del Cicle de Concerts Roca Foradada, podrem gaudir de l’actuació de Coetus, una banda 
de percussió tradicional de la península Ibèrica que, al costat de la veu del cantant valencià Carles 
Dènia, ofereixen un dels espectacles més vius, actuals i emocionants del panorama nacional.

Organitza: Ajuntament de Torredembarra

3 JULIOL - 20 H TARRAGONA. AUDITORI DIPUTACIÓ

VESPRES 
D’ARNADÍ. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA 

L’Auditori de la Diputació serà un dels escenaris del Festival Internacional de Música, que aplegarà 
intèrprets de prestigi i propostes musicals que integren un programa divers. L’orquestra barroca Vespres 
d’Arnadí oferirà versions plenes d’emoció, frescor i espontaneïtat, fent servir instruments històrics.

Organitza: Diputació de Tarragona
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5 JULIOL - 20.30 H CONSTANTÍ. CONJUNT MONUMENTAL CENTCELLES

CONCERT DE 
CAMBRA. CICLE 
DE CONCERTS 
AL CONJUNT 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES

Concert de cambra amb la flautista Isabel Serra i el violoncel barroc de Glòria Coll, dins del Cicle de 
concerts a la vil·la romana de Centcelles, amb una programació especial en commemoració dels Jocs 
Mediterranis.

Organitza: Ajuntament de Constantí, Generalitat de Catalunya i Repsol

6 JULIOL - 22 H TARRAGONA. PÈRGOLA DEL SERRALLO

SUMMER JAZZ FESTIVAL Les nits dels divendres de juliol estan dedicades al jazz. A la Pèrgola del Serrallo, al Port de 
Tarragona, podrem gaudir del concert de Nosotros también Jazz-Trío.

Organitza: Port de Tarragona

7 JULIOL - 20 H TARRAGONA. TEATRE METROPOL

ÒPERA EXPRÉS: 
ROBERTO 
DEVEREUX 
BELCANTO MSC 
DAURADA ESCENA 
2018

Dins el programa del Festival Líric Internacional Daurada Escena 2018, el programa cultural dels 
Jocs ens ofereix la interpretació de l’òpera Roberto Devereux, la tragèdia lírica de Gaetano Donizetti, 
una celebració del bel canto amb magnífiques melodies i situacions de gran tensió dramàtica.

Patrocina: Port de Tarragona

7 JULIOL - 22 H / 8 JULIOL - 20 H  TORREDEMBARRA. CASAL MUNICIPAL

CONCERT D’ESTIU DE LA 
CORAL SANTA ROSALIA

Tradicional concert d’estiu de la Coral Santa Rosalia de Torredembarra, que enguany 
celebra el seu 40è aniversari. Interpretarà l’òpera Orfeo ed Euridice de C. W. Gluck en versió 
escenificada i amb una adaptació per a piano a quatre mans, cor i tres solistes professionals.

Organitza: Coral Santa Rosalia

Col·labora: Ajuntament de Torredembarra

7 JULIOL - 22H TARRAGONA. PÈRGOLA DEL SERRALLO

ELS PESCADORS DE 
L’ESCALA. CANTADA 
D’HAVANERES DEL 
SERRALLO

Tradicional cantada d’havaneres al Port, amb les actuacions de grups importants d’havaneres i 
cançons de taverna, que ens portaran la frescor de la Mediterrània.

Organitza: Port de Tarragona
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8 JULIOL - 20 H TARRAGONA. AUDITORI DIPUTACIÓ

BLAUMUT. FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA 

L’Auditori de la Diputació serà un dels escenaris de la 18a edició del Festival Internacional de 
Música, que aplegarà intèrprets de prestigi i propostes musicals que integren un programa divers. 
Blaumut presentarà el seu nou disc, Equilibri, cançons optimistes, plenes d’imaginació i imatges 
poètiques.

Organitza: Diputació de Tarragona

12 JULIOL - 20.30 H CONSTANTÍ. CONJUNT MONUMENTAL CENTCELLES

CANYA D’OR. 
CICLE DE 
CONCERTS 
AL CONJUNT 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES

Concert del grup de música tradicional del Mediterrani, Canya d’Or, dins del Cicle de concerts a la vil·la 
romana de Centcelles, amb una programació especial en commemoració dels Jocs Mediterranis.

Organitza: Ajuntament de Constantí, Generalitat de Catalunya i Repsol

12 JULIOL  - 21 H    TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO

VICTÒRIA QUINGLES: 
NUREDDUNA. NITS 
MEDITERRÀNIES AL 
TEATRET DEL SERRALLO

Victòria Quingles ens presenta Nuredduna, en què la quotidianitat i les reflexions més 
profundes es donen la mà per regalar-nos un repertori original i amè. La seva proposta entronca 
directament amb la cançó europea i amb clars matisos mediterranis.

Organitza: Port de Tarragona

13 JULIOL - 22 H TARRAGONA. PÈRGOLA DEL SERRALLO

SUMMER JAZZ FESTIVAL Les nits dels divendres de juliol estan 
dedicades al jazz. A la Pèrgola del Serrallo, 
al Port de Tarragona, podrem gaudir del 
concert de Sweet Jazz Band.

Organitza: Port de Tarragona
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14, 20 I 28  JULIOL - 20 H  VILA-SECA. AUDITORI JOSEP CARRERAS

DAURADA
MUSIC FESTIVAL 
VILA-SECA 

Proposta musical en l’àmbit de l’òpera, la música clàssica i la dansa, amb la voluntat de posicionar la 
Costa Daurada com a referent de les arts escèniques en el món. Amb les actuacions d’Ainhoa Arteta, 
Àngel Òdena, Enea Scala, María Rei-Joly o Stefao Palatchi.

Organiza: Ajuntament de Vila-seca 

Patrocina: Port de Tarragona

14 JULIOL - 21.30 H TARRAGONA. TEATRE TARRAGONA

JOAN DAUSÀ.  
ARA SOM GEGANTS

El cantautor de Sant Feliu de Llobregat torna als escenaris després d’una aturada de gairebé tres anys 
per presentar el seu tercer disc, Ara som gegants.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

14 JULIOL - 22H TARRAGONA. PÈRGOLA DEL SERRALLO

XATÓ. CANTADA 
D’HAVANERES DEL 
SERRALLO

Tradicional cantada d’havaneres al Port, amb les actuacions de grups importants d’havaneres i cançons 
de taverna, que ens portaran la frescor de la Mediterrània.

Organitza: Port de Tarragona

14 JULIOL - 22 H CAMBRILS. PASSEIG DE LES PALMERES

SABOR DE 
GRÀCIA. NIT DE 
RUMBA CATALANA

Concert a càrrec de la banda barcelonina de rumba Sabor de Gràcia, en homenatge al gran Peret, el 
pare i un dels màxims exponents de la rumba catalana. 

Organitza: Ajuntament de Cambrils

14 JULIOL - 22.30 H LA POBLA DE MAFUMET

JARABE  
DE PALO. CONCERT 
SOLIDARI

Dins del programa de les Festes D’estiu de la Pobla de Mafumet, podrem gaudir de l’actuació de la 
coneguda banda Jarabe de Palo, en el marc de la seva nova gira 20 años. Amb la participació de la 
nova i prometedora banda de Reus Doble Rombo.

Organitza: Ajuntament de la Pobla de Mafumet

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 I 

24 JULIOL - 20.20 H
EL VENDRELL. AUDITORI PAU CASALS

38è FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA PAU 
CASALS

Certamen musical de referència creat amb la voluntat de retre homenatge a Pau Casals, músic genial 
i humanista profund, i que reuneix els millors intèrprets i formacions del país i d’arreu del món, amb el 
violoncel com a fil conductor. 

Organitza: Ajuntament del Vendrell
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16 JULIOL TARRAGONA. TARRAGONA ARENA PLAZA

JOVE ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE 
LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA

Seixanta alumnes formen la Jove Orquestra, que està integrada per agrupacions de corda, vent i 
percussió. El repertori d’aquesta orquestra simfònica serà el concert per a piano i orquestra núm. 
2 en do menor, Op. 18, de Sergei Rakhmàninov, amb Albert Guinovart al piano i la direcció de 
Salvador Brotons.

Organitza: Diputació de Tarragona

19 JULIOL - 20.30 H CONSTANTÍ. CONJUNT MONUMENTAL CENTCELLES

BANDA DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL. CICLE DE 
CONCERTS AL CONJUNT 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES

Actuació de la Banda de l’Escola Municipal de Constantí, dins del Cicle de concerts a la 
vil·la romana de Centcelles, amb una programació especial en commemoració dels Jocs 
Mediterranis.

Organitza: Ajuntament de Constantí, Generalitat de Catalunya i Repsol

19 JULIOL  - 21 H      TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO

FRANCESC SANS I MANEL 
MARTORELL: A LA VORA DE 
LA MAR. NITS MEDITERRÀNIES 
AL TEATRET DEL SERRRALLO

El mar ha unit un músic mallorquí, Manel Martorell, i un músic català, Francesc Sans. 
Un músic de corda i un de vent disposats a fer-nos sentir la remor de la mar salada als 
nostres peus a través de les seves melodies.

Organitza: Port de Tarragona

20 JULIOL - 22 H TARRAGONA. PÈRGOLA DEL SERRALLO

SUMMER JAZZ FESTIVAL Les nits dels divendres de juliol estan dedicades al jazz. A la Pèrgola del Serrallo, al Port de 
Tarragona, podrem gaudir del concert de Josué & Friends.

Organitza: Port de Tarragona

21 JULIOL - 22 H TARRAGONA. TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

DÚO 
DINÁMICO 50 
ANIVERSARIO  

El Dúo Dinámico actuarà en el marc de la gira de celebració dels 50 anys de carrera, en què interpreten els 
seus èxits de tota la vida, acompanyats de grans músics.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

16 JUNIO - 23 H LA POBLA DE MAFUMET. PISTA CUBIERTA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL

CONCIERTO 
RUMBA 
MEDITERRÁNEA

Para celebrar el inicio de la Fiesta Mayor de verano de La Pobla de Mafumet, se celebrará un concierto 
popular de rumba mediterránea con la actuación de los grupos Vergüenza Ajena y Los Manolos.

Organitza: Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet
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21 JULIOL TORREDEMBARRA. ROCA FORADADA

THE BIG JAMBOREE 
(JAZZ). CICLE DE 
CONCERTS ROCA 
FORADADA

El jazz entra a escena en el Cicle de Concerts Roca Foradada amb l’actuació de The Big Jamboree, 
una veterana banda barcelonina que ens transporta als anys quaranta i cinquanta amb el millor 
rhythm’n’blues, jump’n’jive i rock’n’roll de l’època. Gaudirem de ritmes trepidants i de melodies de la 
música negra nord-americana més vitalista.

Organitza: Ajuntament de Torredembarra

21 JULIOL - 22 H TARRAGONA. PÈRGOLA DEL SERRALLO

ULTRAMAR. 
CANTADA 
D’HAVANERES 
DEL SERRALLO

Tradicional cantada d’havaneres al Port, amb les actuacions de grups importants d’havaneres i cançons de 
taverna, que ens portaran la frescor de la Mediterrània.

Organitza: Port de Tarragona

22 JULIOL TARRAGONA. TEATRE TARRAGONA

JOIC Concert de la Jove Orquestra Intercomarcal (JOIC), formada per joves músics de nivell semi professional, 
dirigits per Marcel Ortega.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

26 JULIOL - 20.30 H CONSTANTÍ. CONJUNT MONUMENTAL CENTCELLES

JENNIFER PANEBIANCO. 
CICLE DE CONCERTS AL 
CONJUNT MONUMENTAL 
DE CENTCELLES

Actuació de la jove violinista tarragonina Jennifer Panebianco, dins del Cicle de concerts a 
la vil·la romana de Centcelles, amb una programació especial en commemoració dels Jocs 
Mediterranis.

Organitza: Ajuntament de Constantí, Generalitat de Catalunya i Repsol

26 JULIOL  - 21 H  TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO. 

NÉVOA La trajectòria artística de la Névoa ha estat 
marcada per una passió constant per la música 
i la cultura portuguesa. Durant aquests anys 
ha anat recollint un grapat de cançons que ara 
ens presenta en català i portuguès amb el seu 
trio habitual (guitarra, contrabaix i bateria) i 
una tenora. Melodies i lletres meravelloses que 
establiran un pont més entre les dues cultures.

Organitza: Port de Tarragona i Repsol
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26, 27 I 28 JULIOL - 

A PARTIR DE LES 20 H
ALTAFULLA. PLAÇA DEL POU, PLACETA I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

ALTACÚSTIC. 
FESTIVAL DE MÚSICA 
INDEPENDENT 
D’AUTOR 
D’ALTAFULLA

Festival de música independent que barreja algunes de les veus més singulars del panorama 
musical amb espais i racons únics d’Altafulla. Combina concerts de petit format amb propostes més 
multitudinàries, amb la voluntat de promocionar nous projectes musical, amb especial interès en 
formacions de Catalunya i del Camp de Tarragona.

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

26 JULIOL - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

PASTORA 
SOLER. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran cita al 
Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

27 JULIOL - 22 H TARRAGONA. PÈRGOLA DEL SERRALLO

SUMMER JAZZ FESTIVAL Les nits dels divendres de juliol estan dedicades al jazz. A la Pèrgola del Serrallo, al Port de 
Tarragona, podrem gaudir del concert de Nosotros también Jazz-Trío.

Organitza: Port de Tarragona

27 JULIOL - 22 H  CAMBRILS. PARC DEL PINARET

AL MCKAY’S 
EARTH WIND & 
FIRE EXPERIENCE. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran cita al 
Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils
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28 JULIOL - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

KASE.O. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran cita al 
Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

28 JULIOL - 22 H TARRAGONA. PÈRGOLA DEL SERRALLO

LES ANXOVETES. 
CANTADA 
D’HAVANERES DEL 
SERRALLO

Tradicional cantada d’havaneres al Port, amb les actuacions de grups importants d’havaneres i cançons 
de taverna, que ens portaran la frescor de la Mediterrània.

Organitza: Port de Tarragona

29 JULIOL - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

HIJA DE LA 
LUNA. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran cita al 
Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

AGOST - 22 H ALTAFULLA. PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA 
D’ALTAFULLA

El Festival Internacional de Música Clàssica d’Altafulla s’ha consolidat com un dels més prestigiosos de 
la Costa Daurada. Se celebra durant els mesos de juliol i agost en el marc incomparable de la plaça de 
l’Església, al nucli antic de la localitat. 

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

2 AGOST - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

JORGE DREXLER. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran 
cita al Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

3 AGOST - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

MIGUEL POVEDA. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran cita al 
Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils
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DIUMENGES D’AGOST - 22 H SEGUR DE CALAFELL. ESGLÉSIA DE L’ASSUMPCIÓ

43è FESTIVAL DE MÚSICA 
DEL BAIX PENEDÈS

El Festival de Música del Baix Penedès és un esdeveniment musical de gran repercussió i 
trajectòria, amb un programa de música clàssica de qualitat que pocs municipis poden oferir. 
Les actuacions tenen lloc en una església que va ser concebuda com a auditori expressament 
per al festival.

Organitza: Ajuntament de Calafell

3 AGOST - 21 H TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO

XAVIER PIÉ 
I MACC, 
CONNEXIONS. 
BOUQUET FESTIVAL

El Bouquet Festival combina aspectes culturals diversos de la ciutat de Tarragona i del seu territori: 
els seus músics, el seu patrimoni i la gastronomia autòctona. En aquesta actuació, gaudirem del jazz 
del guitarrista MACC i del saxofonista Xavier Pié, amb una selecció de peces del seu disc Connexions.

Organitza: Port de Tarragona

3 I 4 AGOST - 22.30 H CALAFELL. PLAYA DE CALAFELL

XV CANTADA 
D’HAVANERES  
DE CALAFELL

Des de l’any 2004, Calafell celebra la tradicional Cantada d’Havaneres el primer divendres i 
dissabte d’agost a la platja, a pocs metres de la Confraria de Pescadors. La Cantada de Calafell 
és una de les més consolidades de les comarques de Tarragona i de tot Catalunya. 

Organitza: Ajuntament de Calafell

4 AGOST - 22 H TARRAGONA. 

TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

JOAN MANUEL 
SERRAT. 
MEDITERRÁNEO DA 
CAPO

Un dels concerts estrelles de 
l’estiu. El cantautor barceloní 
arriba a Tarragona amb la gira 
Mediterráneo Da Capo, en 
què revisita el seu mític disc 
Mediterráneo, ara que ja són a 
prop els cinquanta anys de la seva 
publicació.

Organitza: Ajuntament de 
Tarragona
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5 AGOST - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

JUANES. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran cita al 
Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

5 AGOST - 22 H ALTAFULLA. PLATJA D’ALTAFULLA  

XVII CANTADA  
D’HAVANERES 
DE ALTAFULLA

Festival multitudinari de cantada d’havaneres que enguany celebra la XVII edició a la platja d’Altafulla, 
al Racó del Fortí. Havaneres i cançons de taverna acompanyades d’una degustació de rom cremat.

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

8 AGOSTO - 22 H TARRAGONA. TARRACO ARENA PLAÇA

PABLO ALBORÁN. 
PROMETO

El cantant malagueny, una de les icones del pop nacional, actuarà a Tarragona dins de la seva nova gira 
Tour Prometo 2018, un dels esdeveniments més esperats del panorama musical, amb el qual està 
omplint recintes per tot Espanya.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

9 AGOSTO - 22 H TARRAGONA. TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

SERGIO DALMA. 
VIA DALMA III

Amb Via Dalma III, el cantant de Sabadell ha tornat a l’univers italià, amb un recull de cançons de 
diverses dècades, estils i autors transalpins. Un preciós mosaic del millor pop italià que amb la seva veu 
cobra un nou sentit.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

9 AGOST - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

SWEET CALIFORNIA. 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran 
cita al Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

10 AGOST - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

LA PEGATINA. FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran 
cita al Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

TARRAGONA 2018
Somnis de pedra i aigua



11 AGOST - 21 H TARRAGONA. TARRACO ARENA PLAÇA

ARA MALIKIAN. 
EL CORRAL DE COMÈDIES 
PORTÀTIL

El violinista libanès Ara Malikian actuarà a Tarragona amb un nou espectacle, El Corral de 
Comèdies Portàtil, que inclou una escenografia acurada basada en els corrals de comèdies 
característics del Segle d’Or espanyol.

Organitza: AAjuntament de Tarragona

12 AGOST - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

BUNBURY. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un any més, una gran varietat de tendències musicals de primera línia internacional es donaran cita al 
Parc del Pinaret, dins del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

18 I 25 AGOST 

1 SETEMBRE - 22.30 H
CALAFELL. CASTELL DE LA SANTA CREU

NITS 
MEDITERRÀNIES AL 
CASTELL

Cicle de música al Castell de Calafell. Des del 1989 s’hi celebren vetllades musicals de petit format, 
a l’aire lliure, de jazz, gòspel, música medieval o cant líric. Enguany, el cicle estarà dedicat a la música 
mediterrània en homenatge als Jocs.

Organitza: Ajuntament de Calafell

25 AGOST - 19.30 H TARRAGONA. TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

DÀMARIS GELABERT. 
LA DÀMARIS EN 
CONCERT AMB LA 
BANDA

Concert de caràcter familiar de Dàmaris Gelabert i la seva banda. La cantant, pedagoga i 
musicoterapeuta, és un dels referents infantils de la música catalana. Les seves cançons han entrat 
a les cases i als col·legis per a què en gaudeixin els més petits.

Organitza: Ayuntamiento de Tarragona

10 SETEMBRE TARRAGONA. TARRAGONA ARENA PLAZA

BANDA SIMFÒNICA 
DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA  

Prop de vuitanta alumnes de vent i percussió dels tres conservatoris de la Diputació integren la 
Banda Simfònica. En aquesta edició, hi participarà el director convidat Carlos Garcés Fuentelsaz, 
premiat com a millor director d’orquestra l’any 2011.

Organitza: Diputació de Tarragona
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16 SETEMBRE TARRAGONA. 

TEATRE TARRAGONA

KEPA JUNKERA Kepa Junkera, un dels 
grans cantautors bascos, 
presentarà a Tarragona el seu 
darrer disc, Fok, que inclou 
temes cantat en català de 
Catalunya, les Balears, el País 
Valencià i l’Alguer.

Organitza: Ajuntament  
de Tarragona

21 OCTUBRE TARRAGONA. TARRAGONA ARENA PLAZA

ORQUESTRA 
SIMFÒNICA 
CAMERA MUSICAE

L’Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM) de Tarragona ha obtingut una gran acollida per part 
del públic gràcies a la seva tasca de promoció de la música clàssica, especialment entre el públic 
melòman i la gent jove. Aquesta temporada té Salvador Mas com a director convidat i Lluís Claret 
com a violoncel·lista solista resident.

Organitza: Diputació de Tarragona

27 OCTUBRE  - 20 H TARRAGONA. TEATRE TARRAGONA

MEDITERRANEANDO. 
CONCERT DE 
CLAUSURA DEL 
PROGRAMA 
CULTURAL DELS JOCS 
MEDITERRANIS  

Concert de cloenda del programa cultural que rememorarà els sons mediterranis des del 
jazz, amb la veu de Carmen París (Premi Nacional de les Músiques Actuals 2014), la pianista i 
compositora María Parra i el saxofonista Xavier Pié, tres artistes musicals fills de Tarragona per 
a un concert molt especial.

Organitza: Port de Tarragona i Repsol

LA POBLA DE MAFUMET. ESGLÉSIA DE SANT JOAN

CICLE D’ORGUE 
MEDITERRANI TERRA 
DE CULTURA

Dins de la programació cultural habitual de la Pobla, hi ha els ja tradicionals cicles d’orgue. En 
homenatge als Jocs Mediterranis, durant aquest estiu es farà un cicle de concerts amb partitures i 
intèrprets de les terres mediterrànies.

Organitza: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
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SOMNIS 
DE TEATRO

6 - 8 ABRIL EL MORELL. DIVERSOS ESPAIS A L’AIRE LLIURE

FESTIVAL 
PRIMAVERART. 
MOSTRA D’ARTS 
ESCÈNIQUES AL 
CARRER

El Festival PrimaverArt omple d’espectacles les places 
i els carrers del Morell. Una explosió d’imaginació, circ, 
teatre, música i dansa per a tots els públics. A l’edició de 
2018 s’han programat més de 15 representacions per 
gaudir, aquesta primavera, de la cultura a peu de carrer.

Organitza: Ajuntament del Morell i Repsol

21 ABRIL - 18 H 

22 ABRIL - 12 H
TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

EN UN RACÓ DE LA 
MEDITERRÀNIA. 
TEATRE DE TITELLES

La Mediterrània és una mar tranquil·la, no gaire gran, on viu gent de cultures molt diverses. Però 
ara, a causa de la pressió humana, la seva biodiversitat està en perill: peixos, plantes i altres éssers 
estan amenaçats. En Joan, un noi d’un poble pescador, en prendrà consciència i farà que la gent del 
seu entorn l’ajudin a protegir-lo. Recomanat per a majors de 3 anys.

Organitza: CaixaForum Tarragona 

23 ABRIL - 17.30 H CAMBRILS. ZONA DEL PORT

DRAGON STREET. 
TEATRE DE CARRER

Jam ens presenta l’espectacle Dragon Street, teatre de carrer. Una divertida història que posa en 
dubte moltes de les llegendes que s’expliquen de dracs i cavallers.

Organitza: Ajuntament de Cambrils 

9 JUNY - 18.30 H TARRAGONA. RAMBLA NOVA (DAVANT TEATRE METROPOL)

THE FRAME.   
FITT 2018 

Espectacle de la companyia Eléctrico 28 (Catalunya-Àustria). Estrena absoluta. Acció teatral pensada 
i ideada especialment per promocionar el Festival Internacional de Teatre de Tarragona 2018, així 
com els Jocs Mediterranis.

Patrocina: Port de Tarragona i Repsol



9 JUNY - 21.30 H 

10 JUNY - 19 H 
TARRAGONA. TEATRE TARRAGONA

EDIPO REY, DE 
SÒFOCLES. EXTENSIÓ 
DEL FESTIVAL DE 
TEATRE CLÀSSIC DE 
MÈRIDA

Amb motiu dels Jocs Mediterranis, se celebrarà una extensió del Festival Internacional de Teatre 
Clàssic de Mèrida a Tarragona. A Edipo Rey, dirigida per Denis Rafter, ens enfrontarem a la força 
del destí, al tabú de les relacions familiars, al problema de la recerca de la veritat i als riscos i els 
perjudicis que comporta aconseguir el coneixement i l’afirmació del poder dels déus.

Produce: Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida

Organitza: Secretaria d’Estat de Cultura  

16 JUNY - 21.30 H 

17 JUNY - 19 H 
TARRAGONA. TEATRE TARRAGONA

CALÍGULA, D’ALBERT 
CAMUS. EXTENSIÓ DEL 
FESTIVAL DE TEATRE 
CLÀSSIC DE MÈRIDA

Amb motiu dels Jocs Mediterranis, se celebrarà una extensió del Festival Internacional de Teatre 
Clàssic de Mèrida a Tarragona. Calígula és una de les grans peces dramàtiques d’Albert Camus. 
Dirigida per Mario Gas, tracta temes com l’absurd existencial, l’alienació metafísica, el sofriment 
i la lògica de poder.

Produce: Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida

Organitza: Secretaria d’Estat de Cultura   

12 JULIOL - 21.30 H TARRAGONA. TEATRE METROPOL.        

CRIMEN Y TELÓN.   
FITT 2018 

Estrena del nou espectacle de Ron Lalá (Madrid), una de les companyies de teatre contemporani amb 
segell propi amb més projecció de tot el país. El seu espectacle és un homenatge al teatre i altres arts 
escèniques en les diferents èpoques, envoltat de l’aroma del gènere negre més crepuscular i poètic

Patrocina: Port de Tarragona

19 JULIOL - 19 H TARRAGONA. TEATRE METROPOL  

D5, PANTANI, 
STORIA DI UN 
CAPRO SPIATORIO. 
FITT 2018.  

Estrena a Espanya del nou espectacle de la companyia italiana Loftheatre, que explica la vida humana i 
esportiva del ciclista Marco Pantani, desqualificat en l’última etapa del Giro d’Itàlia de 1999. Espectacle 
en italià amb sobretítols en castellà. Amb el suport de La Gazzeta dello sport y de la RAI.

Patrocina: Port de Tarragona
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27 I 28 JULIOL /

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 

I 25 AGOST - 22 H  

TARRAGONA. AMFITEATRE ROMÀ

AMFITEATRVM Amb la intenció de ser la ciutat que millor explica la seva història, el Patronat Municipal de Turis-
me posa en escena un espectacle únic per la seva ubicació inigualable: l’Amfiteatre romà. Cada 
representació aprofundirà en la recreació històrica de la ciutat utilitzant tecnologia audiovisual 
d’última generació. 

Organitza: Ajuntament de Tarragona

27, 28 I 29 JULIOL 

DIVERSOS HORARIS 
ALTAFULLA. VIL·LA DELS MUNTS

FESTIVAL ESCENA 
ALTAFULLA TEATRE

Festival de teatre, dansa i poesia que destaca pel seu alt nivell, amb artistes de caràcter internacio-
nal, i que se celebra a la vil·la romana dels Munts, al Parc de Voramar (passeig marítim) i al casc antic.

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

8 SETEMBRE - 21 H CONSTANTÍ. MURALLA

SOPAR I 
REPRESENTACIÓ 
HISTÒRICA DE 
CONSTANTÍ

Representació teatral d’un esdeveniment històric de Constantí: el bateig del rei Jaume II, que 
va tenir lloc al segle XIII a l’església de la vila. S’oferirà un sopar a preu popular i la representació 
posterior, produïda per a l’ocasió amb el suport d’historiadors del municipi.

Organitza: Ajuntament de Constantí

TOTES LES SEUS DELS JOCS

ULISSA L’espectacle familiar de titelles Ulissa es representarà a les setze seus. Aquesta proposta de 
la companyia local Genovesa Narratives Teatrals, dissenyada especialment per al programa 
cultural dels Jocs Mediterranis, és una relectura moderna, femenina i transgressora del gran 
clàssic d’Homer L’Odissea, obra considerada un “gran cant a la Mediterrània” i que està plena 
d’elements simbòlics, acció i referències a la mitologia clàssica.

Organitza: Ayuntamiento de Tarragona
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SOMNIS
DE DANSA

22 ABRIL - 10 H CALAFELL. PORT DE SEGUR DE CALAFELL

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA DANSA

Calafell se suma a la celebració del Dia Internacional de la Dansa 2018: un dia de festa que tots els 
països del món celebren amb espectacles dedicats a la dansa, a través de classes obertes, assajos a 
l’aire lliure, conferències, exposicions, publicacions, balls populars, programes de ràdio i televisió o 
espectacles de carrer, entre altres.

Organitza: Ajuntament de Calafell

22 ABRIL - 11.30 H CALAFELL. PLATJA DE CALAFELL

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA DANSA. 
SARDANES

Com és tradició al municipi, dins dels actes del Dia Internacional de la Dansa, es farà la típica ballada 
de sardanes a la platja, a càrrec de la Cobla Catània..

Organitza: Ajuntament de Calafell

22 ABRIL- 18 H CAMBRILS. PORT DE CAMBRILS

SARDANES Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i els Amics de la Sardana de Cambrils.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

27 ABRIL - 18.30 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

DIA 
INTERNACIONAL DE 
LA DANSA

Amb la participació dels alumnes de les escoles de dansa de Cambrils: Centre de Dansa i Estudi 
Giselle 

Organitza: Ajuntament de Cambrils

5 JULIOL - 20.30 H TARRAGONA. TEATRE TARRAGONA

DUNAS, DE MARÍA 
PAGÉS I SIDI LARBI 
CHERKAOUI

Amb l’espectacle Dunas, la bailaora i coreògrafa María Pagés (Premi Nacional de Dansa 2002) i el 
coreògraf i ballarí belga-marroquí Sidi Larbi Cherkaoui (Millor Coreògraf del 2008 i director artístic 
del Royal Ballet de Flandes) uneixen flamenc i dansa contemporània en una peça profundament 
renovadora en la qual es fusionen els seus universos coreogràfics particulars amb música original de 
Szymon Brzóska i Rubén Levaniegos, matisada amb ecos flamencs, clàssics i àrabs.

Organitza: Secretaria d’Estat de Cultura
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14 JULIOL - 20 H TARRAGONA. PLAÇA CORSINI

SHAPERS Projecte euromediterrani de formació per a joves intèrprets de dansa contemporània. Aquest 
projecte de cooperació és el resultat d’un procés de creació d’un any de durada en el qual han 
treballat vuit joves de països tan diferents com Egipte, el Marroc, França i Espanya. Liderat per la 
companyia francesa Ex-Nihilo i amb el suport del programa Europa Creativa, Shapers és una aposta 
per l’aprenentatge mutu i l’espai públic com a lloc de reivindicació i reflexió.

Organitza: Secretaria d’Estat de Cultura

DIVENDRES D’AGOST - 22 H CALAFELL. CONFRARIA DE PESCADORS

SARDANAS. 
NITS DE LLUNA I TENORA

Tots els divendres del mes d’agost hi ha ballada de sardanes, el ball tradicional català, a la platja 
de Calafell, davant de la Confraria de Pescadors.

Organitza: Ajuntament de Calafell

18 AGOST - 22 H TARRAGONA. TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

SARA BARAS. 
SOMBRAS

Sara Baras pujarà a l’escenari del Camp de Mart amb el seu nou espectacle, Sombras, amb el qual 
commemora el vintè aniversari del Ballet Flamenco Sara Baras. Conjuga el virtuosisme del seu ball 
amb coreografies impactants. I combina tradició i modernitat amb un joc de recursos tècnics en què 
l’escenografia, signada pel pintor malagueny Andrés Mérida, hi té un paper clau. 

Organitza: Ajuntament de Tarragona

25 AGOST - VESPRE   CAMBRILS. PARC DEL PESCADOR

25è APLEC DE LA 
SARDANA

Trobada de sardanistes al Parc del 
Pescador y fanalets voladors a la 
platja de Cambrils 

Organitza: Ajuntament de 
Cambrils
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7 FEBRER - 29 JULIOL TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

EXPERIMENT ANY 2100. 
QUÈ ENS ESPERA A LA 
TERRA DEL FUTUR?

En aquesta exposició, i a través de grans obres literàries i cinematogràfiques de ciència 
ficció, les persones visitants es llancen a l’aventura d’explorar, sempre des d’un punt de vista 
científic, com pot ser el nostre futur i identificar les megatendències que ens indiquen cap a 
on sembla que ens dirigim.

Organitza: CaixaForum Tarragona

26 ABRIL- 3 JUNY TARRAGONA. TINGLADO 1

“ATLAS”. EXPOSICIÓ DE 
PINTURA DE LOURDES FISA 

L’exposició “Atlas” reuneix l’obra plàstica de l’artista Lourdes Fisa sobre diferents suports, 
tècniques i formats: pintura, gravat i estampació; imatge en moviment a la recerca d’espais 
superposats en estat de mutació perpetu.
Inauguració: 26 abril

Organitza: Port de Tarragona

1 MAIG - 1 SETEMBRE TARRAGONA. MUSEU DEL PORT

COMPARTINT EL MAR AMB 
ELS JOCS MEDITERRANIS

Exposició de petit format en homenatge als remers del club Nàutic de Tarragona que van 
participar en els II Jocs Mediterranis a Barcelona, el 1955, on van guanyar la medalla de 
bronze. 
Inauguració: 1 maig

Organitza: Port de Tarragona

10 MAIG- 14 JUNY CONSTANTÍ. PAVELLÓ D’ESPORTS  

ELS ESPORTS I LES 
COMPETICIONS A LA 
ANTIGUITAT CLÀSSICA

Presentació de l’exposició “Els esports i les competicions a l’antiguitat clàssica”, 
contingut gràfic de l’exposició “Reflexos d’Apol·lo”, organitzat pel MNAT per conèixer 
l’antiguitat a través de l’esport.

Organitza: Ajuntament de Constantí i Generalitat de Catalunya

7 JUNY -  5 AGOST TARRAGONA. TINGLADO 2

MIGUEL DE 
CERVANTES O EL 
DESIG DE VIURE. 
JOSÉ MANUEL NAVIA

Acción Cultural Española portarà a Tarragona l’exposició del fotògraf José Manuel Navia, que 
segueix les petjades de Cervantes per la Mediterrània i plasma visualment els llocs i els camins que el 
gran autor va transitar al llarg de la seva vida. 

Organitza: Secretaria d’Estat de Cultura

Produeix: Acció Cultural Espanyola (AC/E) i Instituto Cervantes

TARRAGONA 2018
Somnis de pedra i aigua



SOMNIS 
D’EXPOSICIONES

1 JUNY - 31 AGOST TARRAGONA. ANTIC AJUNTAMENT

SET SEGLES DE L’ARXIU 
DE LA CORONA 
D’ARAGÓ 1318-2018

Amb motiu de la commemoració del VII Centenari de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, la 
Subdirecció General d’Arxius Estatals, en col·laboració amb l’Arxiu, ofereix una exposició de 
plafons i vídeos sobre la història de l’Arxiu i la seva significació europea. La mostra destaca 
la importància d’aquest arxiu per a Espanya, França, Itàlia, Malta, Grècia i altres països de la 
Mediterrània.

Organitza: Secretaria d’Estat de Cultura

13 JUNY - 21 JULIOL REUS

GÉNESIS. SEBASTIÃO 
SALGADO. ART AL 
CARRER

“Art al carrer” és un programa de l’Obra Social ”la Caixa” per apropar l’art a les persones 
fora del marc habitual dels museus i les sales d’exposicions. L’exposició “Gènesi” reuneix 38 
fotografies en blanc i negre de Sebastião Salgado que mostren paisatges, animals i persones 
que han estat capaços d’escapar de la influència del món modern.

Inauguració: 13 juny 

Organitza: Obra Social “la Caixa”
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A PARTIR 16 JUNY TARRAGONA. TINGLADO 4 

EXPOSICIÓ SÍNTESI 
“TARRACO/MNAT”

L’exposició de síntesi “Tarraco/MNAT”, produïda pel Museu Nacional arqueològic de 
Tarragona, explica la història de la Tarragona romana a través d’una selecció de les peces més 
emblemàtiques del seu fons. 

Inauguració: 16 juny - 12 h

Organitza: Generalitat de Catalunya

21 JUNY - 30 SETEMBRE TARRAGONA. MUSEU D’ART MODERN DE LA DIPUTACIÓ

JOSEP GUINOVART. 
ON CONFLUEIXEN LA MAR 
I LA TERRA

Exposició especial dins de la commemoració del desè aniversari de la mort de Josep 
Guinovart, on es posen en relleu dos dels eixos fonamentals que configuren l’univers 
Guinovart: les Terres de Ponent i la mar Mediterrània. 

Inauguració: 21 de junio - 19.30 h

Organitza: Diputació de Tarragona

28 JUNY - 9 DESEMBRE TARRAGONA. TINGLADO 1

ELS CASTELLS I LA CIUTAT 
DE TARRAGONA

Exposició que repassa la història de les quatre colles locals d’una manera didàctica i lúdica, 
perquè ajudi a divulgar el fenomen casteller.

Inauguració: 28 juny

Organitza: Port de Tarragona i Repsol

25 JULIOL - 30 AGOST VILA-SECA

GÉNESIS. 
SEBASTIÃO 
SALGADO. ART AL 
CARRER

“Art al carrer” és un programa de l’Obra 
Social ”la Caixa” per apropar l’art a les 
persones fora del marc habitual dels museus 
i les sales d’exposicions. L’exposició “Gènesi” 
reuneix 38 fotografies en blanc i negre de 
Sebastião Salgado que mostren paisatges, 
animals i persones que han estat capaços 
d’escapar de la influència del món modern.

Inauguració: 25 juliol

Organitza: Obra Social “la Caixa”
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SOMNIS 
D’EXPOSICIONES

19 SETEMBRE 2018 - 

20 GENER 2019
TARRAGONA. CAIXAFORUM DE TARRAGONA

PINTURA FLAMENCA 
I HOLANDESA DEL 
MUSEU DE GINEBRA

Quadres de devoció, pintura d’història, retrats, escenes de gènere, paisatges i bodegons 
que representen l’esplendor de l’art flamenc i holandès dels segles XVI i XVII. A través d’una 
selecció d’obres dels Museus d’Art i d’Història de Ginebra, aquesta exposició permet 
apreciar els artistes i gèneres principals d’un dels períodes més florents de la història de la 
pintura europea. 

Inauguració: 19 setembre - 19 h

Organitza: CaixaForum Tarragona

15 OCTUBRE - 

15 NOVEMBRE  
TARRAGONA. ESPAI TURISME

EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA 365è 
ANIVERSARI BALL 
DE BASTONS

Organitza: Ajuntament de Tarragona

25 NOVEMBRE TARRAGONA. ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ

EL NAIXEMENT DE 
L’ESCRIPTURA AL 
MEDITERRANI

Exposició enfocada com a eina de divulgació dels 
diversos mètodes d’escriptura que s’han creat i usat a 
les ribes de la Mediterrània durant més de 50 anys. 

Inauguració: 25 novembre - 12 h  

Organitza: Diputació de Tarragona
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DE TALLERS 

TARRAGONA 2018
Somnis de pedra i aigua



22 ABRIL - 11 H ALTAFULLA. VIL·LA ROMANA DELS MUNTS

US PORTEM A 
L’HORTUS

Taller familiar per conèixer com eren els jardins i els horts romans a l’Hortus experimental de la vil·la 
romana dels Munts. Informació i reserves: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya

28, 29 Y 30 ABRIL / 1 MAIG CALAFELL. PLATJA DE CALAFELL

V CALAFELL FAMILY 
WEEKEND

Calafell es converteix durant quatre dies en un gran escenari on tenen cabuda tota mena 
d’activitats adreçades a famílies amb nens: tallers infantils, gimcanes familiars, jocs i inflables 
gegants, visites culturals familiars, contacontes de carrer, espectacles, etc. A més, la ciutat 
ofereix tota mena de facilitats per a les famílies: descomptes en allotjaments, menús especials 
per a nens, espais de lactància i lavabos adaptats, entre altres.

Organitza: Ajuntament de Calafell

5 MAIG - 12, 13, 17.30 I 18.30 H / 

6 MAIG - 12 I 13 H  
TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

JOC OCEANS Participeu com a navegants i exploradors en el joc de seguiment d’una expedició científica 
per tots els oceans i els mars del planeta. “Oceans” reuneix jugadors o grups de jugadors 
que representen diversos equips de recerca a bord de vaixells oceanogràfics.

Organitza: CaixaForum Tarragona

5 MAIG - 11, 12, 17.30 I 18.30 H / 

6 MAIG - 11 I 12 H 
TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

TALLER MEDUSES Les meduses són un dels organismes que gairebé no han canviat des que van aparèixer als 
oceans fa 550 milions d’anys. La clau del seu èxit són la seva simplicitat morfològica, el seu 
cicle de vida i, sobretot, les seves cèl·lules urticants. Amb aquest taller podreu descobrir 
com són, de prop, aquests animals tan peculiars.

Organitza: CaixaForum Tarragona
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SOMNIS DE 
TALLERES

MAIG - 17 JUNY  TARRAGONA. MUSEU DEL PORT

REMANT AL NÀUTIC Taller per a escolars i famílies per conèixer la història del rem al Club Nàutic de Tarragona. Amb 
reserva prèvia a museuport@porttarragona.cat.

Organitza: Port de Tarragona

19 I 20 MAIG  CONSTANTÍ. CENTCELLES

EX PRAEDIS AD 
VENATORES

Activitat de reconstrucció històrica al voltant de la cacera (venatio) i del paper de la dona en la 
tardoantiguitat a Tarraco. A càrrec de l’Associació de Reconstrucció Històrica Romana Septimani 
Seniores. Informació i reserves: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya

25 MAIG - DE 9.30 A 13.30 H (PÚBLIC ESCOLAR)

27 MAIG - DE 11 A 13.30 H (PÚBLIC FAMILIAR)
CONSTANTÍ. CENTCELLES

VÈNCER A OLÍMPIA! 
CELEBREM UNS JOCS… 
A LA GREGA!

Síntesi del projecte educatiu impulsat i coordinat pel MNAT al voltant de l’origen 
dels jocs i les competicions en l’antiguitat, que es concreta amb la celebració d’uns 
jocs olímpics: cerimònia d’encesa del foc, jurament dels atletes, celebració de les 
proves (curses a peu, llançament de disc i de javelina, salt de longitud), lliurament 
de diplomes i corones, lloes i banquet. Informació i reserves: 977 25 15 15 / mnat@
gencat.cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya

26 I 27  MAIG - 11 H TARRAGONA. MUSEU I NECRÒPOLIS PALEOCRISTIANS DE TARRAGONA 

OPUS FIGULI. 
TALLER SOBRE 
CERÀMICA I TERRA 
SIGIL·LADA

Demostració i taller d’estampació, a càrrec de l’arqueòleg Arnau Trullen, del taller Ars Fictilis: 
Artesania i Patrimoni. És un taller pràctic on coneixerem el procés d’elaboració: fabricació del motlle, 
tornejat del vas, punxons decoratius, siglat, etc. Informació i reserves: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya
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16 JUNY - 12 H 

(PÚBLIC FAMILIAR) 

I 17.30 H (PÚBLIC GENERAL) 

TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

DEÏPNON: 
MENJAR A LA GREGA

Un taller per aprofundir en els secrets gastronòmics de l’antiga Grècia, on es prepararà i 
degustarà una recepta típica mentre es presenten estris arqueològics relacionats amb la 
gastronomia i els condiments i espècies principals utilitzats a la cuina. 

Organitza: CaixaForum Tarragona

DIMECRES JULIOL 

 I AGOST - 11 H
TARRAGONA. TINGLADO 4

VACANCES A 
TARRACO

Si voleu fer unes vacances diferents amb la 
vostra família, des del MNAT us proposem 
convertir-vos en exploradors i conèixer 
com era la vida de la ciutat de Tarraco a 
l’època romana: visitar els monuments 
o les botigues, passar una estona al circ, 
etc. Informació i reserves: 977 25 15 15 
/ mnat@gencat.cat. Activitat en català i 
castellà, i també en anglès i francès amb 
reserva prèvia.

Organitza: Generalitat de Catalunya
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SOMNIS 
DE FESTES I 
TRADICIONS  
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23 ABRIL LA SELVA DEL CAMP

DIADA DE 
SANT JORDI

Conjunt d’actes tradicionals i culturals relacionats amb la llegenda Sant Jordi i el Dia del Llibre que se celebren 
al municipi.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

23 ABRIL CAMBRILS

MERCAT DE 
SANT JORDI

Parades de llibres i flors per celebrar la festa de Sant Jordi.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

19 MAIG LA SELVA DEL CAMP

TROBADA 
GEGANTERA

Trobada i cercavila de grups de gegants, que són una representació de l’imaginari popular i tradicional de 
Catalunya.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

2-4 JUNY LA SELVA DEL CAMP

FESTA MAJOR El primer cap de setmana de juny se celebra la Festa Major d’estiu. Entre els nombrosos actes populars 
(correfoc, seguici festiu, etc.) destaca una paella popular que es fa el dissabte als jardins de l’Hort d’Iglésies, 
amb espectacle inclòs.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

21-24 JUNY TORREDEMBARRA

FIESTAS  
DE SAN JUAN

Encesa de la foguera de Sant Joan (actuació dels diables i la Virgília), 
arribada de la flama del Canigó i ballada de sardanes, actuació del seguici 
popular (diables, mula, pastoretes, bastons, nans i gegants), ball de revetlla 
de Sant Joan, espectacle infantil, festa castellera, havaneres, regates de 
llagut català, campionat d’escacs, dòmino i botifarra i focs artificials.

Organitza: Ajuntament de Torredembarra
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SOMNIS DE 
FESTES I 
TRADICIONS

23 JUNY ALTAFULLA. ERES DE CA L’IXART 

REVETLLA DE 
SANT JOAN

Ritual de recepció de la Flama del Canigó per encendre la foguera amb la participació dels Diables 
d’Altafulla, seguit de la revetlla amb sopar popular, orquestra i fogueres de Sant Joan a l’espai de les Eres 
de Ca l’Ixart. Esdeveniment recomanat per al públic de la Triatló dels Jocs Mediterranis, que després de la 
competició podrà gaudir de la festa.

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

23 JUNY - 19 H SELVA DEL CAMP

FESTA DE SANT 
JOAN

Conjunt d’actes populars i tradicionals sobre el foc i la Mediterrània: flama del Canigó, diables, revetlles 
populars, etc.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

23 JUNY SALOU

SANT JOAN A 
SALOU

El dia 23 de juny se celebra a Salou l’entrada de l’estiu com un gran esdeveniment; foc, música, festa i 
tradició s’uneixen per tant especial esdeveniment. Destaca l’arribada de la Flama del Canigó, les sardanes, 
els tabals i els diables, les fogueres, els castells de foc, la música de final de festa a la Plaça de les Comunitats 
o la festa jove a la platja de ponent.

Organitza: Ajuntament de Salou

23 JUNY - 23 H TARRAGONA.  

SANT JOAN, NIT 
DEL FOC

Conjunt d’actes populars i tradicionals de celebració de la revetlla de Sant Joan.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

23 JUNY - 19 H CAMBRILS. PÀRQUING DE L’ATENEU JOVE 

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ I 
REVETLLA DE SANT JOAN

Organitza: Ajuntament de Cambrils

23 JUNY - 19.30 H TARRAGONA. PLAÇA DE LA FONT

ACTUACIÓ 
CASTELLERA

Els castellers també se sumen al programa cultural dels Jocs Mediterranis, amb una actuació conjunta de 
totes les colles castelleres tarragonines.

Organitza: Ajuntament de Tarragona
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25 JUNY - 22 H LA POBLA DE MAFUMET. CARRER DE LES SORTS 

ESPECTACLE 
PIROTÈCNIC “LA 
MEDITERRÀNIA 
I ELS JOCS 
MEDITERRANIS”

Per tancar les festes majors de Sant Joan i per homenatjar els Jocs Mediterranis, tindrà lloc un 
espectacle pirotècnic amb el lema “La Mediterrània i els Jocs Mediterranis”, una explosió de música, 
llum i so per celebrar la fi de les festes i els Jocs de Tarragona 2018.

Organitza: Ajuntament de la Pobla de Mafumet

28 JUNY CAMBRILS. PORT DE CAMBRILS 

VERBENA DE SANT 
PERE

Nova edició de la festa major de Sant Pere de Cambrils, 
amb més d’una setmana d’actes tradicionals i festius per 
a tots els públics: castells, sardanes, trobada de bèsties 
de foc, balls de nit amb orquestra, activitats infantils, 
revetlles i espectacles, entre d’altres.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

28 JUNY - 16 JULIOL CALAFELL. PLATJA DE CALAFELL - CALAFELL POBLE 

FESTA MAJOR DE 
CALAFELL

Des del final de juny i fins a mitjan juliol, Calafell 
es vesteix de llarg per celebrar la seva festa major: 
s’inaugura el 28 de juny, coincidint amb la festivitat 
de Sant Pere, que pescadors i mariners celebraven 
tradicionalment a la platja de Calafell; i conclou el 16 de 
juliol amb la commemoració del dia de la Santa Creu.

Organitza: Ajuntament de Calafell

7-16 JULIOL TORREDEMBARRA

FESTES DEL 
QUADRE DE 
SANTA ROSALIA

Torredembarra celebra cada 15 de juliol la seva Festa Major Petita 
del Quadre de Santa Rosalia, patrona del municipi. La llegenda 
explica que aquest quadre va salvar la població de la pesta l’any 
1640. En senyal d’agraïment, el quadre de la santa es passeja 
en processó pels carrers del poble. També gaudirem d’altres 
activitats, com ara el correfoc, balls de nit, l’actuació del seguici 
popular, la processó, la diada castellera o espectacles infantils.

Organitza: Ajuntament de Torredembarra
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16 JULIOL TORREDEMBARRA

MARE DE DÉU 
DEL CARME

Processó marítima de la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors, que se celebra al Barri Marítim de 
Torredembarra. A més de la processó, també tindrem ballada de sardanes i focs artificials.

Organitza: Ajuntament de Torredembarra

11-26 AGOST CALAFELL. SEGUR DE CALAFELL 

FESTA MAJOR 
DE SEGUR DE 
CALAFELL

Festa Major de la Mare de Déu d’Agost, que se celebra a Segur de Calafell des dels anys seixanta. 
Actualment, però, s’avança cap a una festa unificada a tot el municipi. Així doncs, la Festa Major de 
Segur de Calafell és la continuació de tot un estiu d’activitats festives, socials i culturals de Calafell.

Organitza: Ajuntament de Calafell

14 AGOST - 22 H

15 AGOST - 20 H
LA SELVA DEL CAMP.  ESGLÉSIA DE SANT ANDREU 

MISTERI DE 
L’ASSUMPCIÓ DE LA 
MADONA SANTA 
MARIA

Es tracta de la representació del misteri de la Selva, del segle XIV, recuperat dels arxius 
parroquials. És el drama assumpcionista més antic d’Europa en llengua romànica que ha arribat 
sencer fins a nosaltres. El tema central de l’obra és l’assumpció de Maria al cel en cos i ànima.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

15 AGOST SALOU

PROCESSÓ DE LA 
MARE DE DÉU I GRAN 
CASTELL DE FOCS

Coincidint amb el final de les Nits Daurades (festa major d’estiu) el dia 15 té lloc la tradicional 
processó en honor a la Verge ,que surt a espatlles de mariners i devots des de l’església Sta. Maria 
del Mar. La festa acaba amb un espectacular castell de focs artificials i música amb orquestra.

Organitza: Ajuntament de Salou

29 AGOST - 2 SETEMBRE SALOU

FESTA DEL REI JAUME I L’any 1229 el rei Jaume I d’Aragó va iniciar, des del port militar de Salou, una nova aventura per 
conquerir Mallorca. Per commemorar aquest fet, Salou acull la XXII Festa del Rei Jaume I, on 
gaudirem del mercat i espectacles de recreació històrica.

Organitza: Ajuntament de Salou
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1 - 11 SETEMBRE CAMBRILS

FESTA MAJOR DE 
LA MARE DE DÉU 
DEL CAMÍ

Festa major en honor a la Mare de Déu del Camí, la patrona del municipi, amb dues setmanes 
d’activitats i diversió: Nit del Foc, trobada de llaüts, trobada de gegants, castellers, Festour, 
mostra d’entitats, etc.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

30 SETEMBRE 

6 I 7 OCTUBRE 
TORREDEMBARRA.  PLAÇA DEL CASTELL  / TARRAGONA. TARRACO ARENA PLAZA. 

27è CONCURS 
DE CASTELLS DE 
TARRAGONA

EL Concurs de Castells de Tarragona és possiblement l’actuació castellera més important 
de Catalunya. Un espectacle de primer nivell i una oportunitat magnífica de gaudir del món 
casteller.

Organitza: Ajuntament de Tarragona i Repsol
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SOMNIS 
DE FIRES I 
GASTRONOMIA   
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14 MAIG - 2 JUNY CALAFELL. PLATJA DE CALAFELL I RESTAURANTS

VII QUINZENA 
GASTRONÒMICA DE 
L’ARROSSEJAT

La Quinzena Gastronòmica de l’Arrossejat vol potenciar la gastronomia calafellenca, que 
constitueix l’eix fonamental de la cuina marinera. Durant aquests quinze dies, els millors 
restaurants del municipi oferiran uns menús on el plat principal serà l’arrossejat de Calafell. I, com 
a final de festa, el 2 de juny se celebrarà el tradicional arrossejat popular a la platja, al costat de la 
Confraria de Pescadors.

Organitza: Ajuntament de Calafell

18 - 20 MAIG VILA-SECA. CASTELL DE VILA-SECA

TASTVM  
VILA-SECA,  
EL MARIDATGE 
DE LA NOSTRA 
TERRA

L’objectiu és promoure els vins i la gastronomia del territori i donar a conèixer els valors que incorporen: 
productes frescos de qualitat i proximitat, sostenibles, vinculats a l’alimentació saludable i a la dieta 
mediterrània.

Organitza: Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca i Ajuntament de Vila-seca

19 I 20 MAIG CALAFELL. CASC ANTIC DE CALAFELL

CALAFELL  
BE NATURAL

Be Natural Calafell és una manera d’apropar un estil de vida saludable a la societat. Un cap de setmana 
ple d’activitats, xerrades i demostracions relacionades amb l’ecologia, la salut i la natura. Hi haurà 
diversos espais amb programació temàtica per a cada tema: espai Relax, espai Eco i espai Bio & Food.

Organitza: Ajuntament de Calafell

24 MAIG - MATÍ TARRAGONA. TINGLADO PORT DE TARRAGONA

MEDITERRANEAN 
TOURISM MEETING  
(IV EDICIÓ)

Tarragona és la porta d’entrada a l’única regió d’Espanya amb set denominacions d’origen vinícoles. 
En total, hi ha dotze denominacions d’origen que inclouen vi, oli, fruita seca, arròs i cava, tots 
aliments de la dieta mediterrània, Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Per continuar aprofundint 
en el seu coneixement i divulgació, s’organitza aquest esdeveniment, on seran presents alguns dels 
noms més significatius del món del turisme, la gastronomia i l’enologia.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

2 I 3 JUNY CALAFELL. PLATJA DE CALAFELL

XVII FIRA DEL MAR Calafell viatja a través dels temps fins al Calafell mariner dels nostres avantpassats, on gaudirem 
d’activitats diverses, com l’exhibició d’antics oficis, tallers infantils mariners, sortides a remar en llagut 
o espectacles d’animació marinera, entre moltes altres, amb la presència de les entitats del municipi 
directament vinculades al món fascinant del mar..

Organitza: Ajuntament de Calafell
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GASTRONOMIA

16 JUNY - 19 H TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

CONFERÈNCIA-
SHOWCOOKING:  
“LA CUINA GREGA  
EN DIRECTE!”

Mai no us heu preguntat què menjaven els grecs? De quins productes disposaven, com els 
aconseguien, quina olor feien i com es conservaven? L’equip de KuanUm! ens introduirà a la cuina 
grega i il·lustrarà la seva explicació amb la manipulació i la preparació d’aliments en directe.

Organitza: CaixaForum Tarragona

22 - 24 JUNY EL VENDRELL

FIRA TURISMAR La Fira Turismar dóna la benvinguda a l’estiu, temporada per gaudir de jornades de sol i del mar 
Mediterrani a les platges del Vendrell (Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs). A més, Turismar 
permet als visitants conèixer l’oferta lúdica, cultural, i comercial del municipi i gaudir del castell 
de focs, mercat d’artesania, actuacions, cercaviles i moltes coses més que us animem a visitar. 
Enguany, la fira coincideix amb l’inici dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 a la nostra vila, 
seu d’handbol femení. Per aquest motiu, per donar-li el tret de sortida, es farà un espectacle 
relacionat amb els Jocs

Organitza: Ajuntament del Vendrell

29 I 30 JUNY ALTAFULLA. VILA CLOSA 

NIT DE BRUIXES Fira de temàtica esotèrica basada en la llegenda històrica de les bruixes d’Altafulla. Les jornades 
combinen la celebració d’espectacles teatrals i rituals, exhibicions, conferències i la venda de 
productes artesanals relacionats amb la temàtica de l’esdeveniment.

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

20, 21 I 22 JULIOL - 

A PARTIR DE LES 18 H
CALAFELL. NUCLI ANTIC 

III MEDITERRANEAN 
MARKET 
- CARPE BIRREM 

El casc antic de Calafell acull una activitat en la línia dels Mediterranean markets que s’estan 
popularitzant a tot arreu. El festival inclou tot tipus d’activitats i concerts pensats per al públic 
infantil, adult i familiar, una mostra de cerveses mediterrànies i una oferta gastronòmica de 
foodtrucks, cada tarda i nit.

Organitza: Ajuntament de Calafell
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20 I 27 JULIOL /  

10, 17, 24 I 31 AGOST
TARRAGONA. MUSEU DEL PORT

VIVINT EL PORT Maridatge de vins de cellers singulars de la Denominació d’Origen Tarragona i històries 
portuàries. Amb reserva prèvia: museuport@porttarragona.cat. El 27 de juliol i el 17 d’agost 
es farà en castellà.

Organitza: Port de Tarragona

16 - 19 AGOST ALTAFULLA. ERES DE CA L’IXART  

FIRA D’ARTESANS Se celebra a l’entorn incomparable de les Eres del municipi, darrere del castell. Els visitants 
podran gaudir de més d’un centenar de parades de productes manufacturats, que van des del 
camp de l’alimentació fins als sectors de la moda i els complements. Els professionals oferiran 
demostracions del procés d’elaboració dels seus treballs. També hi haurà una variada oferta 
gastronòmica, música en directe a la nit i una zona d’atraccions per als més petits, a més de 
contacontes o espectacles i tallers.

Organitza: Artesans d’Altafulla y Ajuntament d’Altafulla

30 I 31 AGOST / 1 I 2 

SETEMBRE
CALAFELL. NUCLI ANTIC DE CALAFELL 

XXI MERCAT MEDIEVAL Calafell es transforma en una vila medieval, on el trànsit de mercaderies vingudes d’altres 
èpoques, les músiques festives, els artesans, els acròbates i molts altres elements són els 
protagonistes d’una festa que, al llarg dels anys, s’ha convertit en un referent en el calendari 
festiu del municipi i que atreu nombrosos visitants.

Organitza: Ajuntament de Calafell

11 - 14 OCTUBRE CAMBRILS. PARC DEL PESCADOR

FIRA DEL VI, PORTA 
OBERTA A LA 
MEDITERRÀNIA

La fira pretén potenciar el vi i les 
denominacions d’origen catalanes 
com a binomi perfecte a la 
gastronomia del municipi. Veniu al 
Parc del Pescador a gaudir del bon 
vi, el bon menjar de Cambrils i d’un 
ambient fantàstic.

Organitza: Ajuntament

de Cambrils
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13 - 14 ABRIL MADRID. MUSEO ARQUEOLÒGICO NACIONAL

PRESENTACIÓ DE 
LA XX EDICIÓ DEL 
FESTIVAL TARRACO 
VIVA 

El Museo Arqueológico Nacional acull enguany la presentació de la programació de la XX edició de 
Tarraco Viva, un festival d’àmbit internacional dedicat a la divulgació històrica de l’època romana. 
Amb la proposta “Oro vos faciatis. L’elecció d’un alcalde en una ciutat romana”, podrem gaudir 
d’una recreació de la vida civil a l’antiga Roma, en aquesta ocasió la propera celebració d’unes 
eleccions municipals en una ciutat romana.

Organitza: Ajuntament de Tarragona y Secretaria d’Estat de Cultura

29 ABRIL - 19H LA SELVA DEL CAMP. CASTELL DEL PABORDE  

MÀGIA PER 
TRIOMFAR. CICLE 
“L’ESPORT A 
L’ANTIGUITAT”

Representació d’escenes de rituals màgics, procedents de fonts clàssiques. Al mateix temps que 
una arqueòloga anirà explicant el desenvolupament de l’encanteri, una bruixa intentarà afavorir la 
victòria d’un auriga del circ. A càrrec de Nemesis, arqueologia i difusió cultural.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

12 MAIG - 11 H CALAFELL. CIUTADELLA IBÈRICA 

MERCADEIG 
MEDITERRANI 
CIUTADELLA

Activitat de caràcter divulgatiu i lúdic en el recinte de la Ciutadella Ibèrica. Es tracta d’una gimcana 
familiar sobre el comerç a l’antiguitat i específicament a l’època ibèrica. Les places són limitades i cal 
reserva prèvia.

Organitza: Ajuntament de Calafell

13-27 MAIG TARRAGONA. RECINTES MONUMENTALS 

TARRACO VIVA Tarragona viatja en el temps fins a una etapa de gran esplendor de la ciutat: l’època romana. En 
aquestes jornades internacionals de divulgació històrica, destinades a difondre la cultura romana 
amb el màxim rigor científic, les persones visitants viuen la Tarraco romana a través de recreacions 
històriques com la lluita de gladiadors, el teatre romà, la música i la dansa i representacions d’actes 
de la vida quotidiana. I tot té lloc en un marc insuperable: els recintes monumentals declarats 
Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Organitza: Ajuntament de Tarragona

19, 20, 26 I 27 MAIG - 10.30 I 12 H ALTAFULLA. VIL·LA ROMANA DELS MUNTS 

RESTAUREM ELS BANYS. 
LA VIL·LA DELS MUNTS EN 
OBRES

Visites guiades a les obres de restauració de l’edifici dels banys de la vil·la romana dels 
Munts, adreçades al públic general. Informació i reserves: 977 25 15 15 / mnat@gencat.
cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya
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19, 20, 26 I 27 MAIG - 11, 12 I 18 H / 

DIUMENGES A PARTIR 3 JUNY - 11 H
TARRAGONA. TEATRE ROMÀ

VISITES CONCERTADES AL 
TEATRE ROMÀ DE TARRAGONA

Visites comentades adreçades al públic general per fer conèixer i visitar la nova 
museïtzació del teatre romà de Tarragona. Informació i reserves: 977 25 15 15 / 
mnat@gencat.cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya

26 I 27 MAIG CAMBRILS. LA LLOSA 

TARRACO VIVA Tarragona tornarà a reviure el seu passat romà a la XX edició del Festival Tarraco Viva. Cambrils 
també participa en aquestes jornades internacionals de divulgació històrica, amb la reconstrucció 
històrica de la vila romana de la Llosa.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

10 JUNY - 18.30 H LA POBLA DE MAFUMET. CASAL CULTURAL

INAUGURATIO. 
CICLE “L’ESPORT A 
L’ANTIGUITAT”

Per donar el tret de sortida als Jocs a la seu de la Pobla de Mafumet, hem preparat la jornada 
dels Jocs Mediterranis, en què gaudirem de l’espectacle Inauguratio a càrrec de l’empresa 
Nemesis i, en acabar, d’una jornada de degustació de gastronomia mediterrània.

Organitza: Ajuntament de la Pobla de Mafumet

15 JUNY - 21 H EL MORELL

MÀGIA PER TRIOMFAR. 
CICLE “L’ESPORT A 
L’ANTIGUITAT” 

Representació d’escenes de rituals màgics, procedents de fonts clàssiques. Al mateix 
temps que una arqueòloga anirà explicant el desenvolupament de l’encanteri, 
una bruixa intentarà afavorir la victòria d’un auriga del circ. A càrrec de Nemesis, 
arqueologia i difusió cultural.

Organitza: Ajuntament del Morell
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16 JUNY - 1 JULIOL /  

1 I 19 AGOST / 23 SETEMBRE
TARRAGONA Y CONSTANTÍ. TINGLADO 4, NECRÒPOLIS I CENTCELLES  

JORNADES 
DE PORTES OBERTES A 
TINGLADO 4, NECRÒPOLIS 
I CENTCELLES

Accés gratuït a exposicions i espais monumentals gestionats pel Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona: exposició síntesi Tarraco/MNAT” (16 de juny - 1 de juliol), conjunt 
monumental de Centcelles (1 d’agost), Tinglado 4 i Museu i Necròpolis Paleocristiana 
(19 d’agost i 23 setembre). Informació i reserves: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya

17 JUNY - 19 H LA SELVA DEL CAMP. CASTELL DEL PABORDE

INAUGURATIO. 
CICLE “L’ESPORT 
A L’ANTIGUITAT”

Representació que ens mostrarà com les grans trobades esportives de l’antiguitat necessitaven comptar 
amb l’aprovació dels déus, de manera que, abans de començar l’espectacle, era necessari fer un ritual religiós 
per saber si els déus estaven d’acord o no amb la celebració dels jocs. A càrrec de Nemesis, arqueologia i 
difusió cultural.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

22 JUNY - 20 H EL VENDRELL. 

MÀGIA PER TRIOMFAR. 
CICLE “L’ESPORT A 
L’ANTIGUITAT”

Representació d’escenes de rituals màgics, procedents de fonts clàssiques. Al mateix temps 
que una arqueòloga anirà explicant el desenvolupament de l’encanteri, una bruixa intentarà 
afavorir la victòria d’un auriga del circ. A càrrec de Nemesis, arqueologia i difusió cultural.

Organitza: Ajuntament del Vendrell

30 JUNY - 19 H ALTAFULLA. PLAÇA DEL POU

MÀGIA PER TRIOMFAR. 
CICLE “L’ESPORT A 
L’ANTIGUITAT” 

Representació d’escenes de rituals màgics, procedents de fonts clàssiques. Al mateix temps 
que una arqueòloga anirà explicant el desenvolupament de l’encanteri, una bruixa intentarà 
afavorir la victòria d’un auriga del circ. A càrrec de Nemesis, arqueologia i difusió cultural.

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

2-5 JULIOL TARRAGONA. PORT TARRACO

VISITA AL PAILEBOT 
SANTA EULÀLIA

Visites al vaixell històric del Museu Marítim de Barcelona, que celebra el seu centenari. Hi haurà 
visites lliures i activitats programades per a tota la família. 

Organitza: Port de Tarragona
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DISSABTES 30 JUNY / 14 I 28 JULIOL / 

11 I 25 AGOST /  8 SETEMBRE 
ALTAFULLA. VIL·LA ROMANA DELS MUNTS 

CAIUS I FAUSTINA US 
CONVIDEN A LA SEVA 
VIL·LA

Visita guiada a la vil·la romana dels Munts, una ocasió única per conèixer la vida en una 
vil·la de l’entorn de Tàrraco, que va ser residència de Caius Valerius Avitus, un dels duumvirs 
de la ciutat al segle II. El mateix Caius o Faustina, la seva esposa i senyora de la casa, fan 
d’amfitrions per mostrar els aspectes més interessants i curiosos de la seva residència. En 
acabar el recorregut, les persones visitants podran gaudir d’un aperitiu: vi amb mel i fruites, 
refrescs i productes de la terra. Informació i reserves: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya

26, 27, 28 I 29 JULIOL  CALAFELL. CIUTADELLA IBÈRICA 

IX FESTIVAL 
TERRA IBÈRICA 

El festival Terra Ibèrica arriba a la novena edició amb una aposta ferma per la recreació històrica 
com a mitjà per divulgar la cultura dels ibers. Aquest any se centrarà en els jocs en l’antiguitat, encara 
que també es recrearan altres aspectes de la vida de l’època, com ara l’artesania, el món militar, el 
món femení o la gastronomia. Les activitats del festival es fan a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, el 
primer jaciment arqueològic d’època ibèrica que ha estat reconstruït amb metodologies pròpies de 
l’arqueologia experimental.

Organitza: Ajuntament de Calafell

27 I 28 JULIOL  - 22 A 24 H CALAFELL. CIUTADELLA IBÈRICA

ESPORT I ENCANTERIS 
A LA ROMA REPUBLICANA. 
CICE “L’ESPORT A L’ANTIGUITAT”

Espectacles de recreació històrica 
relacionades amb l’esport de 
l’antiguitat i els rituals màgics 
documentats en fonts clàssiques, 
en el marc del IX Festival Terra 
Ibèrica de Calafell.

Organitza: Ajuntament de Calafell

ALTAFULLA

TARRACO VIVA Organitza: Ajuntament d’Altafulla
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14 ABRIL - 11 H CALAFELL. PLATJA DE CALAFELL

RUTA VIVINT LA 
MAR DOMÈSTICA.  
EL CALAFELL LITERARI

Ruta per la platja per fer conèixer el Calafell més literari, amb una rellevància especial de la figura 
del poeta i editor Carles Barral i el seu vincle amb la Mediterrània. Activitat gratuïta a càrrec dels 
historiadors municipals. Places limitades, cal reserva prèvia. 

Organitza: Ajuntament de Calafell

21 ABRIL - 20 H LA SELVA DEL CAMP. CASTELL DEL PABORDE 

MAI NO ÉS DE NIT. 
COMMEMORACIÓ DE 
L’ANY PEDROLO

Composició poètica musical, amb un guió narratiu, combinat amb poemes de Pedrolo recitats o 
cantats, que vol reflectir, a més de la seva biografia i obra, la seva personalitat i la seva manera 
d’entendre i afrontar la vida. Interpretat per Jaume Calatayud I Vicente Morera.

Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp

22 ABRIL - 20 H CAMBRILS. CRIPTA DE L’ERMITA 

MAI NO ÉS DE NIT. 
COMMEMORACIÓ DE 
L’ANY PEDROLO

Composició poètica musical, amb un guió narratiu, combinat amb poemes de Pedrolo recitats o 
cantats, que vol reflectir, a més de la seva biografia i obra, la seva personalitat i la seva manera 
d’entendre i afrontar la vida. Interpretat per Jaume Calatayud I Vicente Morera.

Organitza: Ajuntament de Cambrils

14 MAIG - 19 H CONSTANTÍ. BIBLIOTECA DE CONSTANTÍ 

CLUB DE LECTURA: 
VER DELFOS Y MORIR, 
DE LYNDSEY DAVIS

Lectura proposada: Ver Delfos y morir, de Lyndsey Davis. Activitat organitzada per la Biblioteca 
de Constantí, el MNAT i l’Ajuntament de Constantí, en el marc del programa “Els esports i les 
competicions a l’antiguitat clàssica” desenvolupat dins el projecte “Centcelles, el nostre objectiu”.

Organitza: Generalitat de Catalunya
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18 MAIG - 22H TARRAGONA. MUSEU DEL PUERTO 

L’ASTÚCIA 
DE LA MAR

Relats escenificats per TeclaSmit, amb textos d’escriptors de la mar de la Frau, la costa tarragonina.

Organitza: Port de Tarragona

2-8 JUNY TARRAGONA. SEMINARI

CICLE DE CINEMA 
I PENSAMENT: 
“AL CENTRE, LA 
MEDITERRÀNIA”

El programa girarà al voltant de la Mediterrània com a espai multicultural de civilització. Un espai 
de convivència i diàleg, però també de tensió i conflicte, on migracions, moviments i intercanvis 
de persones i idees formen part consubstancial de la seva pròpia essència històrica. Les obres 
cinematogràfiques, acompanyades de xerrades i debats, convidaran al pensament i a la reflexió 
sobre la realitat contemporània en aquest vast espai geogràfic i cultural.

Organitza: Secretaria d’Estat de Cultura

14 JUNY - 19.30 H TARRAGONA. MUSEU D’ART MODERN  

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE “LA 
MEDITERRÀNIA: 
CULTURA, ART, 
PATRIMONI I ESPORT”

Text de l’escriptor Toni Orensanz que vincula l’art, el patrimoni i l’esport. El llibre forma part de la 
Col·lecció Tamarit de la Diputació de Tarragona.

Organitza: Diputació de Tarragona
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21 ABRIL - 20 H CONSTANTÍ. PLAÇA ESCOLES VELLES

ACTE DE 
BENVINGUDA DELS 
J. M. TARRAGONA 
2018

Espectacle artístic que tindrà la celebració dels Jocs Mediterranis com a fil conductor. Inclourà 
actuacions musicals, de dansa i de foc per celebrar que Constantí és seu d’halterofília d’aquesta 
edició dels Jocs Mediterranis. 

Organitza: Ajuntament de Constantí

6 MAIG - 11 H ALTAFULLA. VIL·LA ROMANA DELS MUNTS 

DELS MUNTS A TAMARIT. 
RECORREGUT PER L’ENTORN 
NATURAL DE L’ÈPOCA 
ROMANA A L’ACTUALITAT

Itinerari a peu des de la vil·la romana dels Munts a la platja de Tamarit i a la desembocadura 
del riu Gaià. Informació i reserves: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat.

Organitza: Generalitat de Catalunya

19 MAIG TARRAGONA. MUSEU I NECRÒPOLI PALEOCRISTIANS

NIT DELS MUSEUS: 
VIATGE A LA 
CONSTEL·LACIÓ MUSEU

Visita guiada nocturna pels museus i les institucions culturals de la ciutat de Tarragona, que obren 
les portes durant la Nit dels Museus. La ruta s’estructura a partir d’un concepte de caràcter 
universal que fa de nexe d’unió entre les institucions. Aquest any estarà relacionat amb els Jocs 
Mediterranis. Informació i reserves: 977 22 54 94

Organitza: Museus de Tarragona

21 MAIG - 10 H TARRAGONA. AUDITORI DEL MUSEU D’ART MODERN 

PROGRAMES D’AJUDES 
EUROPEES

Sessió informativa sobre el programa “Europa Creativa 2014-2020”, el programa “Europa 
amb els Ciutadans” i l’Instrument Europeu de Veïnatge - Conca Mediterrània. En aquesta 
jornada s’informarà, tant de forma teòrica com a través de casos pràctics, sobre com obtenir 
finançament per a projectes relacionats amb els àmbits de cultura i ciutadania.

Organitza: Secretaria d’Estat de Cultura

7 JUNY- 16 A 21 H CAMBRILS. 

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV. 
INTRODUCCIÓ A LA RECERCA FEMINISTA: 
COM FER HISTÒRIA DE LES DONES

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili
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13 JUNY - 16 A 21 H LA POBLA DE MAFUMET

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV. 
GESTIÓ DE L’ACTITUD I L’AUTOMOTIVACIÓ

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

15 JUNY - 9 A 14 H VALLS

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV. 
L’HABITATGE COL.LABORATIU I L’ENTORN URBÀ: 
REPTES, OPORTUNITATS I AMENACES

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

15 JUNY - 9 A 14 H LA POBLA DE MAFUMET

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV. 
TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

27 JUNY - 9 A 14 H SALOU

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV. 
SOTA LES LLAMBORDES NO HI HA SORRA DE PLATJA: 
UNA MIRADA AL MAIG DEL 68 I ELS SEUS EFECTES

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

2 JULIOL - 16 A 21 H REUS

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV. 
L’ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA ARRAN DE LA 
PUBLICACIÓ DE LA GRAMÀTICA I L’ORTOGRAFIA DE
L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

4 JULIOL - 9 A 14 H SALOU

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV.   
ART + MOTIVACIÓ + CREATIVITAT = APRENENTATGE 

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

5 JULIOL - 9 A 14 H VALLS

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV. 
TALENT I CREATIVITAT

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

SOMNIS  
D’ACTIVITATS 

DIVERSES
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SOMNIS  
D’ACTIVITATS 

DIVERSES

12 JULIOL - 9 A 14 H VALLS

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA URV. COM FER 
MILLOR LES EMPRESES. L’RSC COM A ESTRATÈGIA 
TRANSFORMADORA

Jornada a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

JULIOL TARRAGONA. TOTA LA CIUTAT

TARRACVS PARADE Tarracvs Parade és una mostra singular de diverses escultures de grans dimensions de la 
mascota dels Jocs, Tarracvs, decorades amb dissenys artístics diferents i ubicades a diversos 
espais de la ciutat. Aquesta acció està inspirada en iniciatives com la Cow Parade, que s’ha 
pogut veure en els últims anys a algunes ciutats europees.

Organitza: Diputació, Ajuntament de Tarragona i Port de Tarragona

VILA-SECA. 

CONCURS 
FOTOGRÀFIC 
“ALBERT ITURRIA”

En reconeixement a la tasca del 
fotògraf local que cap als anys 
70 va començar a treballar com 
a fotògraf pel poble i la gent de 
Vila-seca. En aquesta edició s’ha 
plantejat la temàtica de “L’esport a 
l’àmbit local.  
Bases: www.vila-seca.cat

Organitza:  
Ajuntament de Vila-seca

TARRAGONA 2018
Somnis de pedra i aigua



El Programa Cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 

és el resultat de la col·laboració de totes les administracions públiques 

que participen en el Comitè Organitzador Tarragona 2018 

(Govern d’Espanya, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona 
i Ajuntament de Tarragona). A més, se sumen a aquest projecte comú 

els altres ajuntaments-seu: Altafulla, Calafell, Cambrils, Constantí, 
el Morell, el Vendrell, la Pobla de Mafumet, la Selva del Camp, Reus, 
Salou, Torredembarra, Valls i Vila-seca. També col·laboren en aquest 

Programa Cultural importants agents socioeconòmics del territori, 

com l’Obra Social “la Caixa”, el Port de Tarragona i Repsol.




