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19 h. pg. Trafalgar, davant de La Taverna del 
Mar, el Serrallo. Tecla’t Serrallo 2012. El 
Tastet del Serrallo. El barri pescador, com 
mai l’has sentit i tastat. Visita comentada 
i tastada!
Organitza: Auriga Serveis Culturals
Col·laboren: La Taverna del Mar, Restaurant 
l’Onada i Restaurant Balandra

19 h. sala d’actes i rotonda de 
l’Ajuntament, pl. de la Font, 1. La Crida. La 
introduirà la consellera de Festes, Carme 
Crespo, i la farà l’alcalde, com mana el 
costum.

Toc d’obertura per la Cobla de Ministrers 
del Consell Municipal. Aquest toc donarà 
pas a l’acte protocol·lari de nomenament 
del Perpetuador i els Teclers. 

Homenatge al Perpetuador, Ambròs 
Domingo Murtra. Sastre vocacional 
i tarragoní militant. Des del seu taller 
familiar de sastreria del carrer Merceria 
ha vestit gran part del Seguici Popular 
tarragoní. Gegants, diables, castellers, 
nanos, aliguers, lleoners, mulasses, 
bous, uixers i trompeters han passat per 
les seves pacients i curoses mans. Fil i 
agulla al servei de la festa! Alhora, també 
s’homenatja els Teclers d’Honor: Fermí 
Fernández Franklin, Pere Navarro Gómez 
i Montserrat Teuler Roca, per la seva 
dilatada trajectòria al Ball de Dames i Vells; 
Carme Lladó Montoliu i Xavier Lladó 
Montoliu, tots dos amb més de 25 anys de 
trajectòria festiva, primer com a membres 
del Ball de Gitanes i en l’actualitat 
formant part del Ball dels Set Pecats 
Capitals; Sergi Guasch Llorach, 25 Tecles 
participant en diferents balls de festa major 
de l’Esbart Santa Tecla: Cercolets, Patatuf, 

cos de bastoners, Turcs i Cavallets, i també 
com a responsable dels balls infantils; 
Javier López Morales, Gisela Fandos 
Villoro, Natividad Fernández Aznar, Carme 
Márquez Morales i José Vicente Maroto 
Pérez, per la tasca desenvolupada al Ball 
de Bastons de Tarragona.

S’obsequiarà els assistents amb la postal 
número 23, dedicada enguany als Xiquets 
del Serrallo.

19.30 h. des del balcó de l’Ajuntament, 
pl. de la Font, 1. Toc de Crida i Tronada. 
El Toc de Crida per la Cobla de Ministrers 
del Consell Municipal, que anuncia 
protocol·làriament l’inici de Santa Tecla.

Tot seguit, l’alcalde crida el Visca Santa 

Tecla! a tota la ciutat.

Finalment, el Perpetuador i l’alcalde 
calen foc a la metxa que des del balcó 
encendrà els Onze Morters de Santa Tecla 
i la primera Tronada de la Pirotècnia Igual 
de Canyelles (Garraf), amb els Visca Santa 

Tecla! que inunden la plaça. 
Acte retransmès en diferit per Tarragona 
Ràdio. 

Ambròs Domingo Murtra


