
TARRAGONA, CIUTAT DE CASTELLS 
PRIMERA SETMANA CASTELLERA DE TARRAGONA  
del 24 al 30 de juny de 2013 
 
Programa d’activitats: 
 
Dilluns 24 de juny:  

 A les 17 h. Inauguració de l’exposició del Pati Jaume I, “Tarragona, una 
història de castells”. 

 A les 19 h. Celebració de la Diada de Sant Joan amb les Colles Castelleres Els 
Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del 
Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Activitat gratuïta. 
 

Dimarts 25 de juny: 
 Exposició “Tarragona, una història de castells” al Pati Jaume I, Ajuntament 

de Tarragona. Entrada gratuïta. 
 Exposició “El cel dels castells”, de David Oliete, a l’Espai Turisme del Carrer 

Major (baixos Antic Ajuntament). Entrada gratuïta. 
 A les 11 h. visita guiada “Tarragona, ciutat de castells”, recorregut per les 

principals places castelleres de la ciutat, història i històries de castells, 
l’activitat finalitzarà amb un vermut a la Plaça de la Font. Durada 
aproximada de la visita 2 hores. Preu per persona 5 €, gratuït menors de 12 
anys. 

 A les 20 h. Actuació de la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau, construcció 
de dos castells i pilars, al Pla de la Seu (davant de la Catedral). 

 A les 21 h. Assaig casteller i opció de sopar amb castellers Colla Jove i dels 
Xiquets. Dos grups de màxim 30 persones, un grup comença als Xiquets i 
acaba a la Jove i l’altre al inrevés. 
 

Dimecres 26 de juny: 
 Exposició “Tarragona, una història de castells” al Pati Jaume I, Ajuntament 

de Tarragona. Entrada gratuïta. 
 Exposició “El cel dels castells” a l’Espai Turisme del Carrer Major (baixos 

Antic Ajuntament). Entrada gratuïta. 
 A les 11 h. visita guiada “Tarragona, ciutat de castells”, recorregut per les 

principals places castelleres de la ciutat, història i històries de castells, 
l’activitat finalitzarà amb un vermut a la Plaça de la Font. 

 A les 20 hores taller de castells i creació de pilars a les escales de la Catedral 
amb les Colles Castelleres els Xiquets de Tarragona i Colla Jove Xiquets de 
Tarragona. Activitat gratuïta. 
 

Dijous 27 de juny: 
 Exposició “Tarragona, una història de castells” al Pati Jaume I, Ajuntament 

de Tarragona. Entrada gratuïta. 
 Exposició “El cel dels castells” a l’Espai Turisme del Carrer Major (baixos 

Antic Ajuntament). Entrada gratuïta. 
 A les 11 h. visita guiada “Tarragona, ciutat de castells”, recorregut per les 

principals places castelleres de la ciutat, història i històries de castells, 
l’activitat finalitzarà amb un vermut a la Plaça de la Font. 



 A les 19 h. conferència “Els Castells i el Turisme”, a càrrec del Sr. Alfonso 
González, President de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, 
Casteller dels Nens del Vendrell i Degà de la Facultat de Dret de la URV. 
Lloc: Espai Turisme, Carrer Major 37. Durada: 45 minuts. Entrada gratuïta. 

 A les 20 h. Escola de castells a la seu de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i 
a la seu dels Xiquets de Tarragona. Activitat molt participativa i integradora, 
permetrà integrar al públic interessat en l’activitat de manera directa i 
vivencial. Preu 5 €, gratuït menors de 12 anys. 
 

Divendres 28 de juny: 
 Exposició “Tarragona, una història de castells” al Pati Jaume I, Ajuntament 

de Tarragona. Entrada gratuïta. 
 Exposició “El cel dels castells” a l’Espai Turisme del Carrer Major (baixos 

Antic Ajuntament). Entrada gratuïta. 
 A les 11 h. visita guiada “Tarragona, ciutat de castells”, recorregut per les 

principals places castelleres de la ciutat, història i històries de castells, 
l’activitat finalitzarà amb un vermut a la Plaça de la Font. 

 A les 21 h. Assaig casteller i opció de sopar amb castellers Colla Jove i dels 
Xiquets. 

 
Dissabte 29 de juny: 

 Exposició “Tarragona, una història de castells” al Pati Jaume I, Ajuntament 
de Tarragona. Entrada gratuïta. 

 Exposició “El cel dels castells” a l’Espai Turisme del Carrer Major (baixos 
Antic Ajuntament). Entrada gratuïta. 

 A les 11 h. visita guiada “Tarragona, ciutat de Castells”, recorregut per les 
principals places castelleres de la ciutat, història i històries de castells, 
l’activitat finalitzarà amb un vermut a la Plaça de la Font. 

 A les 19 h. Diada Castellera “Tarragona, ciutat de castells”, que serà el gran 
acte central de la setmana castellera. Actuaran la Colla Castellera Xiquets de 
Tarragona i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Lloc: Plaça del Rei. 
 

Diumenge 30 de juny: 
 A les 12 h. Diada de Sant Pere al Serrallo amb els Xiquets del Serrallo, Els 

Xiquets de Tarragona i els Castellers de Vilafranca. 
 

Estiu 2013: 
 
Calendari d’assajos que es comercialitzaran amb visita guiada i sopar 
casteller opcional amb les Colles Els Xiquets de Tarragona i de la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona. 
 

 Punt de sortida: Plaça del Rei. 
 Dimarts 2, 9, 16, 23, 30 de juliol i dimarts 6, 13, 20 i 27 d’agost. 
 Horari visita assajos de les 20:30 a les 22 h. 
 Preu: 9 €, gratuïtat menors de 12 anys. 
 Visita i sopar Casteller: 25 €, menors de 12 anys 15 €. 
 Idiomes: català, castellà, francès i anglès. 


