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LES DADES DEL PARC

Lloc
Recinte Firal del Palau de Congressos de Tarragona
Durada
Del 24 de desembre de 2009 al 3 de gener de 2010
Horari
Obertura de portes: 24 de desembre a les 17 h
Horari: matí d'11 a 14 h i tardes de 17 a 20.30 h
El dia 25 al matí, el 31 de desembre a la tarda i l'1 de gener al matí el Parc
estarà tancat
Venda d’entrades i abonaments
A partir del 15 de desembre:
- Al Teatre Metropol. Rambla Nova, 46. Tel. 977 244 795. Dimarts i dimecres de
18 a 20 h i de dijous a dissabte de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
A partir del 24 de desembre:
-A les Taquilles del Parc de Nadal (recinte Firal del Palau de Congressos)
C/ d’Orosí, davant del recinte.
Horari: matí de 10.30 a 13.45 h i tarda de 16.30 a 20.15 h.
El dia 25 al matí, el 31 de desembre a la tarda i l’1 de gener al matí les taquilles
estaran tancades.
Preus
Preu: 3 € (de 2 a 16 anys)
Abonament tarifa plana (per a tots els dies): 12 €
- Aquest abonament inclou l’accés lliure d’un acompanyant
- Número d’abonaments limitat fins que s’exhaureixin
Grups organitzats: 2 € (concertat prèviament). Reserves a les taquilles del Teatre
Metropol o a les taquilles del mateix Parc.
Adult acompanyant (a partir de 17 anys): 1 €
Menors de 2 anys, majors de 65 o persones amb discapacitat: gratuït
Socis del Club dels Tarraconins: entrada lliure el dissabte 2. Cal recollir
prèviament la invitació al Teatre Metropol. Aforament limitat.
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OBJECTIUS I EIX TEMÀTIC
El Parc de Nadal és un programa d’activitats adreçat a:
•
Potenciar el creixement i desenvolupament personal i social de tots els i
les participants (usuaris, educadors, collaboradors i organitzadors).
•
Establir un vincle entre l’oci i l’educació no formal per tal de potenciar una
oferta cívica i cultural adreçada als ciutadans de Tarragona.
•
Fomentar la participació de les institucions, entitats, associacions i joves a
través de les opcions de collaboració que ofereix l’organització del Parc de
Nadal.
•

Potenciar els aspectes creatius i participatius en les activitats i tallers.

•
Possibilitar el treball transversal i interdepartamental de diverses àrees de
l’Ajuntament.
•
Construir espais de joc i reflexió educativa transmessos entre petits i grans
de tal manera que s’abstinguin discursos consumistes i funcionals.

Els trets educatius més remarcables són:
1. És un projecte d’educació permanent perquè adopta una concepció de
l’educació com acció transversal, multidisciplinar i permanent d’abast ciutadà.
2. És integral perquè considera l’educació com un tot, tant des del vessant dels
agents com des de la perspectiva dels destinataris. Aquest aspecte es fa palès al
Parc de Nadal per la diversitat de tallers, la varietat d’opcions lúdiques i el caire
educatiu dels continguts que en conjunt potencien en els nens i nenes una
experiència d’exercici d’autogestió creativa i educativa del temps lliure.
3. Té cura de la difusió i defensa dels Drets dels Infants, tant des de la
programació i producció com per la selecció de tallers i continguts educatius.
5. Promou “l’economia jove” i l’equilibri social, promovent la participació
de les entitats i empreses promogudes per joves emprenedors i entitats socials.
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6. Realitza un procés d’avaluació contínua vers la millora de la qualitat
a partir de l’estudi del nivell de satisfacció dels usuaris, agents educatius i els
monitors i la pròpia institució organitzadora.
7. Exposa elements de contacte intergeneracional tot produint diàlegs i
fomentant la convivència lúdica interactuant entre l’actor-educador i el visitantparticipant.
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TALLERS I ACTIVITATS

Hi ha un total de 34 talllers i activitats diferents, dels quals 11 són novetat.
Per franges d’edat, hi ha activitats adreçades a:
-

de 18 mesos a 4 anys: 2 activitats
entre 2 i 16 anys: 7 activitats
entre 3 i 16 anys: 4 activitats
entre 4 i 14 anys: 2 activitats
entre 5 i 12 anys: 1 activitat
entre 6 i 16 anys: 15 activitats
De 10 a 15 anys: 1 activitat
Depenent de l’alçada: 2 activitats

Hi ha 10 activitats a l’exterior i 24 a l’interior

EXTERIOR
El circuit
Descripció: La ciutat necesita d’un llenguatge simbòlic per circular i respectar la
convivencia entre les persones
Edats: de 4 a 14 anys
Entitat: TTC
Durada:  10 min
Tren màgic
Descripció: El tren que ens portarà al món fantàstic i màgic del Cicle de Nadal
Edats: de 2 a 12 anys
Entitat: Parc de Nadal de Tarragona
Durada:  10 min
Planxes elàstiques
Descripció: Salta i bota fins tocar les estrelles
Edats: de 6 a 12 anys
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Entitat: Parc de Nadal de Tarragona
Durada:  10 min
Naus llum
Descripció: Parc de cotxes que cal pilotar amb molta precaució per tal de no
rebre impactes d’autèntic voltatge.
Edats: de 6 a 12 anys
Entitat: Parc de Nadal de Tarragona
Durada:  10 min

Granota voladora
Descripció: Un dels personatges més popular dels contes ens farà saltar d’alló
més alt.
Edats: depenent de l’alçada
Entitat: Parc de Nadal de Tarragona
Durada:  10 min
Jumpies
Descripció: Una volta atrevida per la galàxia més al.lucinant
Edats: de 6 a 14
Entitat: Parc de Nadal de Tarragona
Durada:  10 min
Trepa aventura
Descripció: II Torres d’Aventura que ens faran caure per una tirolina de 40
metres. T’atreveixes?
Edats: depenent de l’alçada
Entitat: Nil Travel, turisme verd i d’aventura
Durada:  10 min
CBT Street Bàsquet
Descripció: Gàbies de cistelles per realitzar bàsquet espectacular
Edats: de 2 a 12 anys
Entitat: CBT
Durada:  10 min
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Gàbia de xuts
Descripció: Un recorregut per les diferents tècniques que ha de desenvolupar un
jugador en les diferents situacions d’un partit. Es vol destacar en un dels
components més importants en l’esport: EL TREBALL EN EQUIP
Edats: de 4 a 12 anys
Entitat: Club Rugby Tarragona
Durada:  10 min
Nàstic, el futur és grana
Descripció: Introducció dels nens i les nenes a la pràctica esportiva del fútbol,
així com fer més propers els jugadors del Nàstic al públic en general i
concretament els més menuts.
Edats: de 3 a 16 anys
Entitat: Gimnastic de Tarragona, SAD
Durada:  15 min
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INTERIOR
Cultures del món
Descripció: Activitat per a la difusió del folklore de diverses parts del món.
L’intercanvi de costums i tradicions entre catalans i immigrants contribueixen a
un enriquiment cultural i convivencial i per tant la proposta és plena d’activitats
diàries plenes de color, creativitat i aprenentatge amb manualitats de plomes,
tatuatges d’henna, caràcters xinesos com a ornaments per a la roba ...
Edats: de 3 a 14 anys
Entitat: Raíces. Proyectos Culturales
Durada:  20 min
L’art de modular
Descripció: Modelatge i construcció de formes variades amb globus serpentina de
colors.
Edats: de 6 a 14 anys
Entitat: Struc globus
Durada:  5 min
Ex libris marítims
Descripció: Els nens podran crear la seva pròpia marca de llibre amb un original
ex-libris de caire marítim. Se’ls facilitarà el suport de fusta i els diferents
elements per tal que desenvolupin una escena marítima i així tindran un segell
preparat
Edats: de 6 a 14anys
Entitat: Museu del Port de Tarragona
Durada:  20 min

Quan Nadal és tot un signe
Descripció: Mitjançant un retallable de cartolina en forma de mà i imprès,
s’apendrà la cançó del Caga tió en llengua de signes, element lúdic que,
juntament amb una presentació amb el nom de cadascú i cadascú en alfabet
dactiligràfic es pretèn que el jovent repeteixi en l’àmbit familiar i relacional.
Edats: de 6 a 14 anys
Entitat: Servei Municipal de la Discapacitat - Conselleria de polítiques d’igualtat
Durada:  15 min
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Fer salut mola
Descripció: En aquest espai es fomentarà l’adquisició d’hàbits d’alimentació
adequats i la pràctica de l’activitat física regular dels infants.
Edats: 6 a 12 anys
Entitat: Conselleria de Salut i Medi Ambient
Durada:  15 min
Coneix el costumari
Descripció: Es proposa una activitat que gira al voltant del context del costumari
català de Joan Amades. Taller manual acompanyat d’altres elements del folklore
català dins el cicle de Nadal com endevinalles, cançon i danses.
Edats: de 6 a 12 anys
Entitat: Auriga Serveis Culturals
Durada:  20 min
Música i festa
Descripció: En aquest taller es podrà conèixer i manipular els instruments de
música tradicional catalans (gralla, timbal, flabiol i tamborí, tenores, tibles,
acordió diatònic, sac de gemecs i percussions).
Edats: de 6 a 16 anys
Entitat: Aula d’instruments tradicionals EMMT. Ajuntament de Tarragona
Durada:  15 min
Fes volar el dret dels infants
Descripció: En dos espais diferenciats escriuran a una targeta un desig per als
infants, que serà penjat a una xarxa que trobaran al fons de la parada. L’altre
espai consistirà en realitzar un molinet, dins del qual trobaran el dret dels infants
Edats: de 3 a 16 anys
Entitat: Fundació privada EnXarxa
Durada:  15 min

Biblioteca de tradicions culturals
Descripció: L’espai de lectura on llegir serà una aventura d’autèntics detectius.
Edats: de 2 a 16 anys
Entitat: Biblioteca Pública de Tarragona
9

Durada:  15 min
Esport i tradició
Descripció: Treball de les capacitats psicomotrius i de les capacitats cognitives i
de relació social
Edats: de 2 a 12 anys
Entitat: Patronat Municipal d’Esports
Durada:  5 min
El racó dels infants
Descripció: Estructurar un espai de joc amb diferents racons per als visitants més
menuts
Edats: de 18 mesos a 4 anys
Entitat: Institut Muncipal de Serveis Socials
Durada:  20 min
Estimar-lo és cuidar-lo
Descripció: L’objectiu és aconseguir transmetre el missatge que una mascota
necessita cura, que és una responsabilitat a llarg termini i que el veterinari és
fonamental en la cura de la mascota
Edats: de 6 a 16 anys
Entitat: Conselleria de Medi Ambient
Durada:  15 min

Una ruta per les llengües
Descripció: Amb l’estand Una ruta per les llengües es pretén, per una banda,
difondre valors relacionats amb la preservació de la diversitat lingüística mundial,
i d’altra banda, contribuir al procès de normalització de la llengua catalana en el
seu territori
Edats: de 6 a 16 anys
Entitat: Plataforma per la llengua i Servei de Política Lingüística
Durada:  15 min
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Una ruta pels jocs tradicionals
Descripció: Mitjançant jocs tradicionals es procurarà difondre coneixements sobre
aspectes diversos de les llengües en general i de la llengua catalana en
particular.
Edats: de 6 a 16 anys
Entitat: Plataforma per la llengua, Servei de Política Lingüística i Òmnium Cultural
Durada:  15 min
Gravetat circus
Descripció: El món del circ a través d’uns espais malabars, equilibristes i
acrobàcies aèries.
Edats: de 6 a 16 anys
Entitat: Circ de les Mussaranyes
Durada:  15 min
Sala de joguines
Descripció: Diferents racons repartits a l’espai amb jocs, joguines i manualitats.
Edats: de 2 a 12 anys
Entitat: Institut Municipal de Serveis Socials
Durada:  15 min
Globus de vent
Descripció: Un globus de boletes per als més menuts.
Edats: de 18 mesos a 4 anys
Entitat: Parc de Nadal
Durada:  15 min
El món de les illusions
Descripció: El Príncep dels móns té encarregada la missió de viatjar per mar i
terra per fer arribar les cartes als Reis Mags d’Orient.
Edats: totes les edats
Entitat: Parc de Nadal
Durada:  15 min
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Pinta’t la cara
Descripció: Anima’t a maquillar i pentinar de la manera més original tant a tu
com als altres.
Edats: de 2 a 12
Entitat: Centre de Formació Professional de Perruqueria i Estètica Espallargues
Durada:  15 min
Tarraconins
Descripció: En aquest espai es podrà conèixer els personatges del club al mateix
temps que escoltes un conte.
Edats: de 3 a 12 anys
Entitat: El club dels Tarraconins
Durada:  15 min
Fent cultura des de 1857
Descripció: Mitjançant la utilització de simuladors de ciclomotors els nens i nenes
es consciencien de la mobilitat segura.
Edats: de 6 a 12 anys
Entitat: Guàrdia Urbana
Durada:  10 min
El castell encantat
Descripció: Unflable per als més petits convidant a saltar i botar sobre un terra
mòbil.
Edats: de 2 a 5 anys
Entitat: Parc de Nadal
Durada:  15 min
La costum de fer castells
Descripció: Amb l’unflable de la Colla Jove el que es pretén és apropar el món
dels castells als més menuts, mitjançant una activitat lúdica ideal per aquestes
edats, ja que combina la diversió pròpia de tot unflable amb la tècnica castellera
per aconseguir coronar el castell, fer l’aleta i tocar els planetes!
Edats: de 5 a 12 anys
Entitat: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Durada:  10 min
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Gola avall
Descripció: Alerta! La gran balena arribada de l’Univers Marí s’ha escapat de la
galàxia aigualida per engollir gola avall. Si et crospís d’una cop de cua fes-li
pessigolles a la gola i surt disparat per la seva gran boca.
Edats: de 10 a 15 anys
Entitat: Parc de Nadal de Tarragona
Durada: 5 min
Llisca clown
Descripció: Un clown que atrapa les rialles més seductores. La seva casa et
convida a escalar amunt fins caure tobogan avall obsequiant-nos amb el teu
somriure.
Edats: 6 a 9 anys
Entitat: Parc de Nadal de Tarragona
Durada:  15 min

13

ESPECTACLES
Dijous 24 de desembre. Nit de Nadal i obertura del Parc
De 18 a 20 h, Vine a fer cagar el tió al Parc de Nadal Si heu estat bons, ja
sabeu, hi haurà regals, caramels... Però... si no heu estat bons, què us cagarà el
tió?
Collabora: Ateneu de Tarragona
Divendres 25 de desembre. Nadal
19.30 h, Un Nadal sense nadales? de la companyia Xerima Teatre
El Pere Botero se les empesca cada any per intentar que els dies de Nadal siguin
els pitjors dies de l’any. Enguany se n’ha empescat una de bona: ha robat les
Nadales. Cap nen ni nena del món recorda com sonen les cançons de Nadal, cap
ser fantàstic sap quines notes formaven les tonades de les seves cançons. La
Margarideta, la nostra eixerida protagonista s’ha proposat no permetre que en
Pere Botero se’n surti amb la seva.
Dissabte 26 de desembre. Sant Esteve
19.30 h, Un Nadal sense nadales? de la companyia Xerima Teatre
Diumenge 27 de desembre
12.30 h, Parc Infantil de Nadal, Recinte Firal del Palau de Congressos
MatíDixie
(itinerant)
La música amb molta marxa es passeja pel parc.
Vents i Percussions i per tots els racons
Collabora: 17è Festival Internacional Dixieland Tarragona
19.30 h, Parc Infantil de Nadal, Recinte Firal del Palau de Congressos
TardaDixie
(escenari)
La música amb molta marxa a l’escenari del parc.
Percussions i vents per a les nenes i els nens
Collabora: 17è Festival Internacional Dixieland Tarragona
Dilluns 28 de desembre
12.30 h, Contacontes amb Rat Cebrián.
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Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona
Dimarts 29 de desembre
12,30 h, Els músics de Bremen de la Companyia Xip Xap Teatre.
La música i les cançons que ens ensenyen els protagonistes de la història són el
vehicle i el motor del conte. Així, mentre escoltem les peripècies d'aquests
intrèpids animals aprendrem cançons i participarem de la seva aventura
Organitza: Biblioteca pública de Tarragona
17.30 h, Els jugadors del Nàstic vénen al Parc
Els jugadors de la plantilla del Nàstic visitaran el Parc de Nadal la mateixa
setmana que tornen de vacances, just abans d'afrontar el primer partit de Lliga
del 2010, que serà el cap de setmana del 3 de gener al camp del Cádiz. Els
jugadors visitaran el Parc, signaran autògrafs i participaran d'algunes de les
activitats
organitzades
al
recinte
firal.
Organitza: Gimnàstic de Tarragona SAD
19.30 h, El vell de la barretina blanca amb Carles Alcoy i Albert Estengre
Una vegada el senyor Joan Amades va viatjar per tot Catalunya demanant a
tothom que li expliqués com celebraven les festes, com ballaven, com cantaven i
què s’explicaven... Ho volia escriure tot en llibres perquè ningú no se n’oblidés
mai.
Dimecres 30 de desembre
12.30 h, Contacontes amb Sílvia Palazón.
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona
Dijous 31 de gener
12.30 h, La veritable història dels 3 porquets de la Companyia Xip Xap
Teatre
Us proposem un espectacle dels de sempre adreçat als nens i nenes, però amb
petites variacions que us caldrà descobrir i que, a més a més, us permetran
aprendre les primeres paraules en una llengua nova, cantar cançons i potser fins
i tot ballar-les
Organitza: Biblioteca pública de Tarragona

Dissabte 2 de gener. Dia dels Tarraconins
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12.30h, Estrena del primer espectacle de titelles del Club dels
Tarraconins
Diumenge 3 de gener
12.30 h, Parc Infantil de Nadal, Recinte Firal del Palau de Congressos
MatíDixie
(itinerant)
La música amb molta marxa es passeja pel parc.
Vents i Percussions i per tots els racons
Collabora: 17è Festival Internacional Dixieland Tarragona
19.30 h, Parc Infantil de Nadal, Recinte Firal del Palau de Congressos
TardaDixie
(escenari)
La música amb molta marxa a l’escenari del parc.
Percussions i vents per a les nenes i els nens
Collabora: 17è Festival Internacional Dixieland Tarragona
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DIA DEL CLUB DELS TARRACONINS AL PARC
2 de gener de 2010
Per segon any consecutiu el Parc de Nadal de Tarragona celebra el Dia dels
Tarraconins al Parc. En aquesta edició, la jornada serà el dissabte 2 de gener de
2010. Un dia molt especial, ja que aquest club infantil de la ciutat, que ja compta
amb més de 7.000 socis, celebrarà la seva primera festa de l’any, durant tot el
dia, dins el recinte del Parc.
PROGRAMA DE LA FESTA DIA 02/01/10
12.30 h El secret de la Nina d’Ivori. Primera representació pública de les titelles
del Club amb la Nineta, l’Ivori, el Wanda i el Juli. El professor Magí ens
explicarà que en Wanda torna a fer de les seves per embrutar la ciutat i en Juli
ajudarà la Nineta i l'Ivori a salvar-los de les seves mans.
Espectacle a càrrec de l’Aula de Teatre de la URV.
--19.30 h Coreografia de la nova formació dels TECLA’t MÀGI’c, acompanyats de
la Nineta i l’Ivori, que arriben al Parc de Nadal per ballar amb tots els nens i les
nenes.
Descripció dels actes
Per a la Festa de Nadal del Club dels Tarraconins, es presentaran públicament les
noves titelles. Es tracta de la Nineta, l’Ivori, el Wanda i el Juli que arriben per
explicar-nos les diferents aventures que els passa a Tarragona. És una nova
iniciativa que ha impulsat el Club, juntament amb l’Aula de Teatre de la URV,
amb l’objectiu d’esdevenir una eina pedagògica i de divulgació. Aquestes titelles
seran manipulades, al llarg del 2010, per un viver de joves animadors i titellaires
que crearà l’Aula a partir d’un càsting.
D’altra banda, el nou grup de TECLA’t MÀGI’c farà la seva segona representació
(la primera va ser a la Fira de Mares i Pares). Es tracta d’un grup que enguany
està format per 22 ballarins de Tarragona de diferents escoles de dansa de la
ciutat, dirigits per la coreògrafa Marina Alberich. Com sempre, oferiran les
coreografies de les cançons del Club. A més a més, al Parc de Nadal, podran
jugar, riure i ballar amb els dos capgrossos del Club: la Nineta i l’Ivori.
Taller estable cada dia de Parc
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Al llarg de tots els dies, a més, el Club dels Tarraconins disposa d’un taller
estable que estarà del 24 de desembre al 3 de gener, en horari d’obertura del
Parc. L’estand es dividirà en dues parts. D’una banda hi haurà un taller on els
nens i les nenes podran pintar i retallar les caretes de la Nineta i l’Ivori i endurse-les a casa, i d’una altra, un espai màgic, acollidor i ambientat per a poder
gaudir dels contes del Club, explicats pel contacontes Agus Farré. Es tracta d’una
activitat destinada a les famílies (pares i nens).
Entrada gratuïta per als socis
Cal destacar que els socis del Club dels Tarraconins entraran de forma gratuïta
durant tot el dia 2 de gener al Parc. Hauran de recollir prèviament les invitacions
a les taquilles del Parc, a partir del 25 de desembre i en horari de 18 h a 20 h. És
imprescindible que s’ensenyi el carnet de soci.
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PARC DE NADAL ACCESSIBLE
El Parc de Nadal es prepara per rebre i acollir tots els collectius, entitats o
persones discapacitades adaptant els accessos, la senyalització i la informació a
l’interior i exterior del Recinte Firal. També es posarà a disposició de les
persones amb deficiència visual programes i mapes de situació editats amb
llenguatge de braile. A la vegada, els plafons informatius de cada activitat
disposaran d’un número en relleu i llenguatge braile per localitzar-los sobre el
mapa.
L’assessorament i l’adaptació dels materials anirà a càrrec de la Fundació ONCE
Tarragona.
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