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L’Ajuntament de Tarragona presenta les activitats organitzades per celebrar les
festes nadalenques d’aquest 2021. Després d’un any atípic, ple d’incertesa i
també d’esperança, la població tarragonina ha hagut de reinventar-se demostrant una extraordinària capacitat d’adaptació per anar superant dia a dia l’efecte
causat per la Covid-19.
El 2020 la crisi sanitària va agitar la societat a escala mundial i, en conseqüència,
aquestes dates tan assenyalades es van haver de viure de forma excepcional.
Enguany, amb una situació epidemiològica més favorable, però amb la vista
posada en el context sanitari actual, encara afectat per la pandèmia del coronavirus, l’Ajuntament de Tarragona ha organitzat un conjunt d’activitats diverses
per omplir els carrers del centre i dels barris de la ciutat de vida i recuperar el
dinamisme i la il·lusió. L’objectiu és poder estar més a prop de la normalitat real i
gaudir de tots els atractius de la ciutat amb seguretat i responsabilitat.
Es tracta d’un programa transversal amb propostes engegades per les diferents
àrees i departaments de l’Ajuntament. Totes elles estan enfocades a viure l’essència d’un Nadal que torna carregat de tradicions i amb la voluntat de projectar-se cap a un venturós 2022. En aquest sentit, la Festa d’Encesa de les Llums
#TGNPleDeMàgia
serà l’encarregada
de donar el tret de sortida als actes aquest divendres, 26 de
novembre.
Enguany, la ciutat lluirà tota una renovació lumínica amb 1.201 motius nadalencs
que ajudaran a fer més càlids els principals punts de la ciutat i barris, una fórmula per atraure els ciutadans als carrers, fer més acollidora la seva estada i donar
impuls al comerç. Alhora, una altra de les novetats que arriben enguany és la Fira
de Nadal, la qual presenta una nova línia de paradetes, inspirada en els tradicionals mercats nadalencs.
Des del 26 de novembre, i fins al 6 de gener, Tarragona vibrarà amb tot un seguit
d’activitats culturals, esportives i de foment del comerç de la ciutat. Enguany, la
“màgia” esdevé protagonista amb un conjunt d’actes especials dedicats a aquest
concepte.
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Ple de màgia, carregat d’il·lusió
Sota el claim “Ple de màgia, carregat d’il·lusió”, Tarragona es prepara per acollir un
Nadal molt esperat per tots els ciutadans i ciutadanes. Partint d’aquí, la lectura
d’aquest eslògan s’ha de fer des de dues perspectives: personal i de ciutat.
Pel que fa a la primera, després d’un Nadal insòlit el 2020, Tarragona desitja que
els tarragonins i tarragonines recuperin la màgia i l’esperit d’aquestes festes; que
tornin a aflorar aquells sentiments que aquestes dates desperten com la il·lusió,
vinculada a l’alegria, l’esperança i l’amor.
Pel que fa a la segona perspectiva, el claim apel·la també a la ciutat, plena d’actes per viure i compartir. Tarragona vol ser una ciutat dinàmica i segura en tots
els sentits amb un programa especial on la màgia és protagonista. Donada la
transversalitat de la campanya, el claim té adaptació per als diferents departaments que proposen activitats.

IMATGE DE LA CAMPANYA

#TGNPleDeMàgia

#TGNPleDeMàgia

La imatge creativa de la campanya respon a una il·lustració “plena de màgia” en
la qual la ciutat de Tarragona, representada a través d’alguns dels espais més
identificatius de la ciutat com la Catedral, el Mercat Central, l’edifici Atlàntic
i el balcó del Mediterrani, es visualitza
en una bola de neu, típica del Nadal.
Aquesta ens transporta a la infància, a la
il·lusió de tornar a viure aquestes dates.
Tarragona espera amb ganes el Tió de
Nadal, l’arribada dels Reis Mags d’Orient... Tota la ciutat es prepara per celebrar-ho. La bola de neu, amb Tarragona
al centre de la imatge, capta l’atenció
de les mirades, alhora que les tonalitats
blavoses i ataronjades creen un ambient
màgic deixant a la part superior un cel
ple d’estrelles.
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Actes nadalencs
Conselleria de Comerç
Els principals actes que impulsa la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de
Tarragona són: la Festa d’encesa dels llums de Nadal, la dinamització comercial i
les fires i mercats nadalencs, entre d’altres.

FESTA D’ENCESA DE LES LLUMS DE NADAL
UBICACIÓ: Rambla Nova (entre la Font del Centenari i l’estàtua dels Despullats)
DATA: Divendres, 26 de novembre de 2021
HORARI: De 17.30 a 19 h.
• 17.30 h: els infants es podran entretenir amb 6 tallers diferents
• 18.30 h: encesa de llums
• Tot seguit, l’espectacle ‘Disco per xics’ posarà la música per animar la festa

ACCIÓ D’ANIMACIÓ INFANTIL ALS CARRERS COMERCIALS
DEL MUNICIPI
S’activen diferents accions de dinamització al carrer de caire infantil i familiar
pels principals eixos comercials del centre de la ciutat i barris.
Escenari Amic Invisible - Del 26 de novembre al 23 de desembre
Ubicat a la Rambla Nova, al tram final de la Fira de Nadal. Estarà obert a totes les
#TGNPleDeMàgia
entitats, corals, escoles, etc., que vulguin fer el seu espectacle o actuació. Des de
la Conselleria de Comerç es programaran altres actuacions musicals i de màgia.
Tió de Nadal - Figura de mida XL, itinerant per tots els barris. Cal invitació. 5 passis de 10.30 a 13.30 h i de 17.30 a 20.30 h:
• 22 de desembre: tarda - Sant Salvador
• 23 de desembre: matí - La Granja / tarda - Boscos
• 24 de desembre: matí - pl. dels Carros / tarda - pl. Imperial Tàrraco
Pare Noel - Espectacle itinerant on el Pare Noel, acompanyat dels seus follets,
visitarà tots els barris de la ciutat. D’11 a 13 h i de 18 a 20 h:
• 22 de desembre: tarda - Vall de l’Arrabassada
• 23 de desembre: matí - Sant Pere i Sant Pau / tarda - nucli urbà sud
• 24 de desembre: matí - La Granja-Campclar / tarda- nucli urbà nord
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Snow Slide - Inflable de 40 metres que simula un tobogan de gel, itinerant per 5
punts de la ciutat. Cal invitació. D’11 a 14 h i de 18 a 21 h:
• 4 de desembre: Sant Pere i Sant Pau
• 5 de desembre: Vall de l’Arrabassada
• 6 de desembre: Centre
• 7 de desembre: Mercat de Torreforta
• 8 de desembre: Centre
Tallers màgics - Activitats dirigides a infants entre 3 i 12 anys. Cada taller (40 en
total) es portarà a cinc punts diferents de la ciutat: Districte Nord Centre, Ponent,
Eixample i Llevant. Cal invitació.
26, 27 i 28 de novembre / 3, 4 i 5 de desembre / 10, 11 i 12 de desembre / 17, 18 i
19 de desembre
• Matí - 1r i 2n torn: de 10.30 a 11.30 h i d’11.30 a 12.30 h
• Tarda - 1r i 2n torn: de 17.30 a 18.30 h i de 18.30 a 19.30 h
 Llàntia màgica - Creació d’una llàntia màgica que ens il·luminarà el camí
—
als nostres somnis.
 Ritmes Musicals - Creació de dos instruments típics de Nadal.
—
 Viu la màgia de Harry Potter - Creació d’una poció màgica. I beurem un
—
beuratge especial a partir d’un conjur!
 Màgia visual - Creació d’una targeta màgica! On són els colors?
—
(Les invitacions es donaran en els comerços col·laboradors).
#TGNPleDeMàgia
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ESPIMSA
De les activitats organitzades per ESPIMSA destaquen:

MERCAT DE NADAL
Venda d’articles típics: decoració nadalenca, arbres, tions, caganers, ponsèties.
UBICACIÓ: Rambla Nova - Tram Teresianes (entre l’estàtua dels Despullats i el c.
Fortuny)
DATA: Del 26 de novembre al 23 de desembre
HORARI: De dilluns a diumenge de 9 a 21 h

21A FESTA DE L’OLI DO SIURANA
L’oli és el rei de la festa: berenars i tallers infantils, espectacle itinerant, vermut,
showcooking, concert, sortejos, visites...
UBICACIÓ: Plaça Corsini
DATA: 26 i 27 de novembre
HORARI:
• Divendres: de 12 a 21 h
• Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 21 h

FIRA ARTESANIA
Venda d’articles d’artesania i productes a mà i personalitzats.
UBICACIÓ:
Rambla Nova (entre c. Unió i c. St. Agustí)
#TGNPleDeMàgia

DATA: Del 3 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022
HORARI: De 10 a 21 h

ALTRES ACCIONS
Gran recapte d’aliments - del 17 al 29 de novembre en horari comercial al Mercat Central de Tarragona i Mercat Municipal de Torreforta. Com a novetat d’enguany les donacions s’articularan a través d’una APP mòbil.
Pessebres als Mercats - del 26 de novembre al 9 de gener - Amb la col·laboració de l’Associació Pessebrista de Tarragona.
• Mercat Central de Tarragona: de 8.30 a 21 h de dilluns a dissabte
• Mercat Municipal de Torreforta: de 8.30 a 14 h de dilluns a dissabte i divendres
de 17.30 a 20.30 h
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Entrega d’obsequis decoratius de Nadal de la Fundació Estela als paradistes - 2
de desembre
La Prèvia al Mercat - Cada divendres de desembre a partir de les 20 h hi haurà
actuació musical per tal d’acompanyar musicalment l’espera als sopars de Nadal.
Cap d’Any Infantil - Plaça Corsini - El 31 de desembre de 10.30 a 12 h es convida
a tots els nens i nenes a avançar-se al canvi d’any.

ALTRES ACTIVITATS ON COL·LABOREN LES ASSOCIACIONS
DE COMERCIANTS DE TARRAGONA, COORDINADES PER
LA VIA T
XVIII Nadal Musical - del 10 al 24 de desembre a diferents punts de la ciutat.
V Gimcana pels aparadors dels comerços de la ciutat - del 3 al 23 de desembre.
Adreçada a nens i nenes d’entre 4 a 14 anys que hauran de respondre a les preguntes que trobin als aparadors dels comerços.
IV Concurs d’aparadors amb decoració de Nadal (obert a tots els comerços de la
ciutat).
Diverses activitats per a la canalla - del 26 de novembre al 8 de gener a la plaça
Jacint Verdaguer.

LA RESTA DEL TEIXIT COMERCIAL, COM CADA ANY, TAMBÉ
ACTIVA LES COMPRES AMB ACTIVITATS D’ANIMACIÓ
Parc Central, amb el Pare Noel atenent als visitants del 26 de novembre al 24 de
desembre i amb actuacions musicals del 10 de desembre al 4 de gener.
El Corte Inglés, destacant el Jardí Màgic Cortilandia del 5 de desembre al 6 de
#TGNPleDeMàgia
gener.
Les Gavarres amb la pista de gel del 3 de desembre al 6 de gener.
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Departament de Cultura
El departament de Cultura s’encarrega que els petits gaudeixin cada any d’elements tan tradicionals com:
El Messies de Haendel a càrrec de Pau Agnew & Franz Schubert Filarmònica - 13
de desembre a les 20.30 h - Teatre Tarragona
És Nadal dins El Pot Petit - 19 de desembre a les 12 h, 16 h i 18.30 h - Teatre
Tarragona
Els Pastorets de La Salle - 27 de desembre a les 18.30 h - Teatre Tarragona
Magatzem Reial - del 27 al 30 de desembre de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h. Gratuït
amb fiança de 2 €. Refugi 1 Moll de Costa
JOIC. Concert de Nadal - 30 de desembre a les 19 h - Teatre Tarragona
Home dels nassos - 31 de desembre a partir de les 11 h. Itinerant pels carrers de
la ciutat. Aturada a les 12.30 h a la plaça de la Font
Lliurament de la carta al Patge Reial - 2, 3 i 4 de gener de 18 a 20 h - Ajuntament
(plaça de la Font)
Els Pastorets de Tarragona (Cia. La Golfa) - 3 de gener a les 18.30 h - Teatre
Tarragona
Arribada i cavalcada de SSMM els Reis d’Orient - 5 de gener a partir de les 18.15
h des del Serrallo fins a la plaça de la Font.
#TGNPleDeMàgia
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Departament de Joventut
El departament de Joventut organitza el Casal X Nadal.
Parteix de dinàmiques lúdiques i formatives que permetin al jovent descobrir
la màxima diversitat d’opcions i possibilitats que ofereix el casal com a equipament de referència per a persones joves. A la vegada, s’ofereixen aules i sales en
reserva.
Pel que fa a les activitats, es podran trobar propostes com Curs premonitor/a
(iniciació al lleure educatiu i al voluntariat), radiofònic (taller de ràdio i comunicació), futbolí humà, combo circ, freestyle hip hop, autodefensa feminista, biciescalextric, escape room, espectacles de cant, cap d’any d’infart i rap... Fins a 25
tallers i activitats diverses.
*Inscripcions a partir del 9 de desembre a www.tarragonajove.org
UBICACIÓ: Espai Jove Kesse (entrada gratuïta. Activitats amb inscripció prèvia)
DATA: Del 21 al 22 de desembre i del 27 al 30 de desembre
HORARI: De 10 a 14 h i de 16.20 a 20.30 h

La Xarxa de Centres Cívics
La Xarxa de Centres Cívics s’acosta a la ciutadania amb:
Contacontes per Nadal - 4 de desembre a les 18 h - Centre Cívic de Llevant
Visita del#TGNPleDeMàgia
Patge Reial - 13 de desembre a les 17.30 h - Centre Cívic de Torreforta
Contacontes per Nadal - 13 de desembre a les 17 h - Centre Cívic de Sant
Salvador
Visita del Patge Reial - 14 de desembre a les 17.30 h - Centre Cívic de Sant
Salvador
Contacontes per Nadal - 14 de desembre a les 17.30 h - Centre Cívic de
Torreforta
Visita del Patge Reial - 15 de desembre a les 17.30 h - Centre Cívic de Sant Pere i
Sant Pau
Contacontes per Nadal - 15 de desembre a les 17.30 h - Centre Cívic de
Bonavista
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Visita del Patge Reial - 16 de desembre a les 17.30 h - Centre Cívic de Bonavista
Contacontes per Nadal - 16 de desembre a les 17.30 h - Centre Sociocultural
Part Alta

La Conselleria de Nova Ciutadania
Nit de les Religions: Missa en Guaraní - 8 de desembre de 12.30 a 14 h - Església
de St. Joan
Homenatge a Arcadi Oliveres - 10 de desembre de 19 a 20.30 h - Antiga
Audiència
Inauguració Veïnal Centre Culte Musulmà Sant Pere i Sant Pau (Nit de les
religions) - 12 de desembre de 12.45 a 13.45 h - Bloc St. Andreu
Festa Intercultural de Tarragona. Dia Internacional de les Migracions - 18 de
desembre de 12 a 17 h - Parc Saavedra
Lectura Manifest. Dia Internacional de les Migracions - 18 de desembre a les 18
h - Davant de l’Ajuntament
Cinefòrum Open Arms. Dia Internacional de les Migracions - 18 de desembre
de 19 a 21 h - Antiga Audiència.

L’Institut Municipal d’Ensenyament
L’Art de la Sostenibilitat - del 21 de novembre al 17 de desembre (matí i tarda) #TGNPleDeMàgia
Moll de Costa
Saps que aprens més enllà de les cinc? - 27 de novembre d’11 a 14 h. Srcrabble
gegant, plató TV, construïm la ciutat educadora.
Emociona’t a les places (organitza: Club dels Tarraconins) - 28 de novembre d’11
a 12.30 h - per 8 places de la ciutat.
Dia Ciutats Educadores - 30 de novembre a les 10.30 h - Refugi 1 Moll de Costa
X edició Premis IMET Educació (amb la col·laboració de Repsol) - 2 de desembre
a les 18 h - Teatre Tarragona
Conte Club - 11 de desembre d’11 a 13.30 h - Parc Francolí
Cantada de nadales a Ponent - 17 de desembre (matí) - escoles de Ponent
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L’arbre dels desitjos - 18 de desembre - Hall de l’Ajuntament
Parc Infantil de Nadal - Palau Firal i de Congressos
• Del 27 de desembre al 4 de gener - dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 10.30 a
14 h i de 16.30 a 20 h.
• 31 de desembre de 10.30 a 14 h
• 1 de gener de 16.30 h a 20 h
• 2,3 i 4 de gener de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h

L’Escola Municipal de Música
Taller d’acordió diatònic - 18 de desembre (matí) - Escola Municipal de Música
(c. Armanyà)

La Conselleria de Feminismes i LGBTIQ+
Exposició Ho expliquem nosaltres perquè elles no poden - del 23 de novembre
al 9 de gener - Mercat Central (vestíbul)

Activitats solidàries
29a Recollida de joguines de Creu Roja Joventut Tarragona
• Amb la col·laboració de Tarragona Impulsa - del 20 de novembre al 4 de gener
de dilluns a divendres de 9 a 14 h (excepte el 24 i el 31 de desembre)
#TGNPleDeMàgia

• Amb la col·laboració de Mercats - 4 i 18 de desembre
Activitats a favor de la Marató de TV3 (organitza: Club Diògenes i AJRET) - 18 de
desembre - Ludoteca de jocs de taula moderns i diferents activitats.

Altres
Palau Firal
• Canta amb el grup Cosquillas - 27 novembre a les 17 h
• Raúl Antón | Regreso al pasado de los 80/90 - 27 novembre a les 19.30 h
• Hans Zimmer i altres grans del cinema - 28 de novembre
• Festejen la broma - 11 de desembre a les 20.30 h

11

DOSSIER DE PREMSA

NADAL TGN 2021

Ateneu
• Petit concert musical previ i contacontes per a adults - 27 de novembre a les
18.30 h
• No et vesteixis per sopar - 28 de novembre
• Presentació de la restauració dels Gegants del Port - 28 de novembre a les 11
h - Moll de Costa (tinglado 1)
Sala Trono i Teatre el Magatzem
• Segueixen amb la seva programació teatral. També segueix oferint la seva programació estable Caixa Fòrum.
Inauguració del Pessebre (organitza: Associació de Veïns de Llevant) - 4 de desembre - Centre Cívic de Llevant

Ballada de sardanes amb la cobla Cossetània - 12 de desembre a les 12 h Rambla Nova (davant del monument a la sardana)
Gremi de Pagesos de St. Llorenç i St. Isidre
• Anar a posar el pessebre - 18 de desembre a les 16.30 h - Ermita de St. Magí
• Concert de la Coral Àncora i inauguració de diorames del pessebre - 19 de
desembre - Església de St. Llorenç.
• Missa del Gall - 24 de desembre a les 24 h - Església de St. Llorenç
Taller de cant coral infantil a partir de 5 anys (organitza: Associació Cor Ciutat de
Tarragona) - del 27 al 31 de desembre (matins).
Concert de Nadal Grup Coral Gregal - 18 de desembre a les 19 h -- Església de
St. Miquel#TGNPleDeMàgia
MNAT (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona)
• Vine al MNAT en família - 4 de desembre de 17 a 18 h
• Anem al Theatrum! Marc Antoni i Cleòpatra - 5 de desembre de 12 a 13 h
El Tecler
• Concert solidari de nadales tradicionals a càrrec dels alumnes de l’AMTP el
Tecler - 18 de novembre a les 20 h - Església Sagrat Cor Vedruna.
• Cercavila i cantada de nadales amb els pastorets d’El Tecler - 23 h
Capsa de Música
• Capsa i Circuit Folc - El pony pisador - 19 h
• Capsa i Músic Club - Wish you were here de Pink Floyd - 26 novembre a les
20 h
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• Capsa i Tarraco Sona - Fingerbiter + Alongside Merry + XTerra - 19 de novembre
a les 23 h
• Capsa i Jazz Club - Max Sunyer i Esperança Sureda - 28 de novembre
• Capsa i Music Club Crescent de John Coltrane - 23 de desembre a les 20 h
Bany de Sant Silvestre (organitza: Associació de Veïns del Port) - 31 de desembre
a les 13 h- Platja del Miracle (zona antiga Comandància)
Visites guiades modernistes (organitza: Gremi de Pagesos de St. Llorenç i St.
Isidre) - 18 de desembre
17a cursa BBVA Sant Silvestre (organitzada pel Club Esportiu Tarragona Fondistes) - 31 de desembre a les 17.15 h - Sortida des de la Llotja de pescadors. *Inscripcions: del 15 de novembre al 27 de desembre.

#TGNPleDeMàgia
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