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La festa de Sant Magí avança a
l'espera de les restriccions
EL programa s'ha presentat aquest dijous al matí al Camp de Mart, un dels
espais centrals d'aquesta festa major

EL cartell de la festa major de Sant Magí 2021. | Josep M. Llauradó

Tarragona tindrà, malgrat l'actual moment de cinquena onada de contagis, la seva festa major
petita. Sant Magí comptarà amb actes amb inscripció prèvia, en la línia de l'any passat, amb caps de
cartell com Miki Núñez o Sopa de Cabra. També tindran un protagonisme especial tres
festivals: la iMAGInada, el Minipop i el de l'associació de músics de Tarragona. L'espai central serà
el teatre-auditori del Camp de Mart, que estarà 8 dies ple sumant els esdeveniments del Festival
d'Estiu.
Els portants de l'aigua -protagonistes del cartell de l'edició d'enguany- sí que faran l'exepdició
de Sant Magí de la Brufaganya, però no hi haurà cap convocatòria per rebre-la. Per contra, com el
passat 2020, es podrà fer la recollida des de diferents punts del terme municipal, seguint
l'estratègia de descentralització.
I és que segons ha assenyalat el tècnic de Cultura Xavier Gonzàlez "volíem que fos un Sant
Magí més com el de 2019", però no han pogut. El darrer anunci de toc de queda per municipis pot
afectar a la programació: "Ens adaptarem quan estigui aprovat", ha afirmat la regidora de Cultura,
Inés Solé.
De nou, la iMAGInada és part "imprescindible" de l'agenda del mes d'agost a la ciutat. Del 12 al
15 d'agost oferiran com ja és habitual una trentena de concerts, tallers i altres activitats sobre
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ecologisme, feminisme, entre d'altres temàtiques. A partir del 16, quan sonarà la primera tronada en
homenatge a les víctimes de la Covid-19 i als treballadors essencials, comença el programa oficial.
però el plat fort serà els dies 17 i 18. El 17 arriba una novetat: la tarda de cantautors, organitzada
pel Casal Popular Sageta de Foc, al parc Saavedra, i el 18 serà quan arribarà l'aigua als diferents
punts de distribució.
Concretament, com l'any passat, es podrà recollir a la plaça de la Pagesia, a la plaça de la Font, al
carrer Cós del Bou, a la plaça de Verdaguer, al local dels Xiquets del Serrallo, al local dels
Castellers de Sant Pere i Sant Pau, a la plaça de la Font de Bonavista i a la rambla del barri del
Pilar. Serà també la nit del dia 18 quan actuaran els grups locals Maruja Limón, Reïna, 2UT i Nerea
Bassart Trio.
L'endemà, el dia 19, diada de Sant Magí, no hi haurà castells, però la part tradicional de la festa es
traduirà en la recollida de l'aigua, les misses o la recuperació de la ballada de sardanes, al parc
Saavedra, a partir de les set del vespre. La tronada de cloenda es produirà dues hores més tard,
amb 21 salves des d'un punt indeterminat de la ciutat. Per acabar, el dia 22 es durà a terme el
festival Minipop Sant Magí, amb tallers i música per a tots els públics.
Entrades a partir de finals de mes
La qüestió de les entrades genera polèmica en aquest nou format de festes. Molts ciutadans
opten per reservar-ne el màxim possible i quan arriba el dia resten cadires buides. Inés Solé ha
fet una crida a la "responsabilitat" i a "alliberar-les" quan se sàpiga que no es pot assistir a l'acte.
A partir del 28 de juliol a les 11 del matí es podran reservar les que corresponen a l'Ajuntament de
Tarragona -a entrades.tarragona.cat, contalles de Sant Magí, l'espectacle dels Tarraconins a la
Casa Canals i el festival de l'associació de músics-, mentre que les de la iMAGInada ho estaran
en breu i la resta d'espectacles fa dies que ja es poden reservar, com ara els grans concerts, per
als quals encara hi ha entrades disponibles.
Programes en paper
A diferència de l'any passat, la festa major de Sant Magí recuperarà el programa en paper. Se
n'imprimiran menys exemplars i d'aquesta manera es vol donar resposta a persones que no
tenen accés a recursos digitals. Pel que fa al programa digital, serà públic abans de final de mes.
En aquestes festes seran les primeres a més en què s'aplicarà el protocol contra les agressions
masclistes i LGBTI-fòbiques de l'Ajuntament, amb punts d'atenció "gairebé permanents".
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