Per un Nadal més
proper que mai

#NadalTGNMésProper

2022

nadal.tarragona.cat

Dossier de premsa
Un any més, l’Ajuntament de Tarragona presenta les activitats destinades a celebrar el Nadal. Tanmateix,
aquest 2022 ho fa d’una manera especial: tothom sap que aquestes dates venen acompanyades d’una
il·lusió afegida i típica, però en aquesta ocasió la il·lusió puja de nivell perquè, després de dos anys,
podem tornar a l’anomenada normalitat que tant desitgem.
El consistori vol que totes les tarragonines i els tarragonins recuperem un Nadal de proximitat, envoltats
de la nostra gent estimada i en contacte amb ells. D’aquesta manera, refermem alhora la importància
de teixir complicitats per bastir entre tots plegats la nostra comunitat.
Per això, la campanya d’aquest any té com a objectiu visibilitzar aquest retorn a la normalitat amb
l’eslògan “Per un Nadal més proper que mai”. Amb aquesta frase, que ens acompanyarà durant
totes les festes, es vol posar l’èmfasi en unes celebracions en companyia, que ens retornin al contacte
i a la proximitat entre els familiars, els amics i les persones que ens envolten, després d’haver passat
un Nadal, el darrer, amb tot de distàncies i restriccions. Cal deixar enrere els individualismes per tal de
seguir construint i creixent com a col·lectiu i societat, més units que mai.

Per un Nadal més
proper que mai

Tota aquesta idea es reflecteix també en la
part gràfica de la campanya, que esdevé una
metàfora del fet que sempre podrem crear coses
bones partint de zero però mai sols, sinó amb
la unió sincera i el suport mutu. Així doncs, els
colors bàsics i les figures de línia senzilla, que per
separat no tenen força, en sobreposar-se i unirse aconsegueixen generar les imatges típiques
i identificatives d’aquestes festes i transmetre,
amb cada disseny, la idea de sentir-nos més a
prop, més junts, com si partíssim de nou.
L’objectiu és el de retrobar-nos amb la normalitat
i les tradicions que sempre ens han acompanyat
durant aquestes dates. És per això que les
activitats que es presenten a continuació tenen
la finalitat d’omplir els carrers de la ciutat per
poder gaudir de tots els atractius que aquesta
posa al nostre abast.
Per altra banda, de la mateixa manera en què es
va presentar l’any passat, es tracta d’un programa
transversal amb propostes engegades pels
diferents departaments i àrees de l’Ajuntament,
els quals podran adaptar l’eslògan al conjunt
d’activitats que organitzin.
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En resum, és una aposta que, com a novetat,
incorpora els elements gràfics de la campanya a
les imatges de les diferents activitats que proposi
cada àrea, elements que també s’han ofert per
primer cop a les entitats, les associacions i els
agents de la ciutat per tal que participin en el
sentit d’una campanya unificada.
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On consultar
el programa nadalenc?
Tots els actes festius es podran consultar al web nadal.tarragona.cat, el qual es va actualitzant amb les
últimes novetats. En aquest espai es podrà trobar la programació distribuïda per temes. Un dels aspectes
destacats del web és la carta dels Reis d’Orient, dissenyada perquè cada família la pugui descarregar
i imprimir perquè els infants hi escriguin els seus desitjos. També es podran descarregar les boles per
decorar l’arbre (pintar i retallar) i el cartell de la campanya (pintar).
L’APP TGN Agenda i la web agenda.tarragona.cat també aplega totes les activitats que tindran lloc a
la ciutat i, de la mateixa manera que el web, s’anirà nodrint amb les darreres informacions.
El tercer canal institucional on s’anirà fent difusió puntual del programa són les xarxes socials de
l’Ajuntament.
A continuació es presenten les activitats organitzades pels diferents departaments de l’Ajuntament,
i seguiran les organitzades per les entitats de la ciutat.
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Actes nadalencs
Cultura

Immunitat de Jordi Casanova

Un grup de persones reunides como si es tractessin dels Dotze homes sense pietat de Reginald Rose,
tenen l’objectiu de salvar o condemnar el sistema polític i social i la seva resposta davant la crisis.
Informes, proves i declaracions serviran per determinar quin és el grau de culpabilitat o d’innocència
d’aquells que han pres les decisions en els moments de crisis i tensió, i també d’aquells que han omès
les seves responsabilitats.

• 25 de novembre, 20 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: adults. F Amb entrada de pagament.

Guitarraco.
Mostra de guitarra contemporània

La guitarra com a mitjà d’expressió i el continu encanteri de les sis cordes, que inclou des del tradicionalisme
fins a l’experimentació. Amb aquesta idea en ment, el segell discogràfic tarragoní Philatelia Records
presenta una mostra de guitarra contemporània a càrrec de tres guitarristes de primer nivell estatal i
prestigi internacional dins l’escena actual: Joseba Irazoki, Xisco Rojo i J. Sasso. En el marc del Guitarraco,
el 19 de novembre a les 21 h al Groove Bar (carrer Cervantes, 4) es farà la presentació del disc editat per
Philatelia Records Manos Ocultas: A contemporary guitar music compilation from Spain, que comptarà
amb les actuacions de Fajardo i Paul Pèrrim.

• 26 de novembre, 20 h, Teatre Metropol.
Adreçat a: tots els públics. F Amb entrada de pagament.

De tu a tu. Col·lectiu Mur

De tu a tu és un espectacle de circ integrador que esdevé un viatge a la introspecció de les relacions
personals que sorgeixen en el duo, quan un individu és davant d’un altre, quan no hi ha terceres persones
ni interferències i, després d’aquest moment de cortesia inherent a tot procés de comunicació, comencen
a passar coses. Neix la veritat, l’avorriment, el joc, l’amor, la comprensió, l’escolta, la ira, la fragilitat, la
complicitat, la manipulació, la confiança… I aquestes parelles, com a part d’una geometria aparentment
irregular que es va repetint a escales diferents, com interactuaran quan es relacionin amb les altres?

• 27 de novembre, 18 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. F Amb entrada de pagament.

Anhels. Festival 40è aniversari
Esbart Dansaire de Tarragona

Com un dels actes més importants del 40è aniversari de l’Esbart, us presentem Anhels, un espectacle de
creació pròpia en què, a part de fer un petit repàs d’aquelles danses que ens han vist créixer en aquests
anys, es recreen noves danses amb músiques també originals, amb les quals expliquem allò que ens
mou i que ens fa ser com som. Una pausa en el llarg camí del nostre Esbart dins de la dansa tradicional.

• 2 de desembre, 20 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. F Gratuït sense reserva.
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Enclaves libres

Busquem terrenys fèrtils, Enclaves libres. Petits refugis en l’àmbit quotidià que es converteixin en un viver
d’arrels que sigui capaç de fer créixer espais temporalment autònoms que ens permetin cercar noves
maneres de relacionar-nos, aixoplugades sota un engranatge diferent del sistema que ens mou però que
no ens commou. Enclaves libres convida a submergir-se, a través dels seus diferents passatges, en un
món suggeridor i oníric, amb la intenció d’acostar l’espectador a una mirada íntima sobre l’amor i la llibertat.

• 3 de desembre, 12 h, Espai Tabacalera de Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. F Gratuït amb reserva.

Un viatge a París

En un banc de l’estació una noia agafa el tren per primer cop. Alhora, un ancià espera el tren tranquil·lament.
Avui és el primer dia de feina per a la noia. La persona gran viatjarà per primer cop per plaer després
de tota una vida treballant. Tot i això, estan esperant un tren que no arriba. Compartiran les seves
experiències, emocions i valors junts.

• 3 de desembre, 12 h, Espai Tabacalera de Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. F Gratuït amb reserva.

BUMT presenta Músiques de banda

La Unió Musical de Tarragona presenta el seu concert de Santa Cecília, en què participen totes les
formacions de l’entitat buscant un nexe comú, que en aquesta ocasió és exposar l’aportació de la dona
en el món de les bandes de música.

• 3 de desembre, 19 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. F Amb entrada de pagament.

León a la terra dels homes

Un conte sobre la solitud, l’amistat, la vida, la mort i la responsabilitat de ser persones. Una relectura sobre
l’obra El petit príncep, que Antoine de Saint-Exupéry va dedicar al seu gran amic, l’escriptor i crític d’art
Léon Werth. Un excombatent de la Primera Guerra Mundial, un vell pacifista, un jueu resistent que passava
fred i gana, sol, amagat en un racó de la França ocupada mentre l’autor escrivia El petit príncep als Estats
Units. Més de setanta anys després, l’espectacle figura la trobada al desert d’aquests dos nàufrags de
les dues grans guerres europees, com si el petit príncep, tal com el vam conèixer, no hagués existit mai.

• 8 de desembre, 20 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: joves. F Amb entrada de pagament.

Taller “Dissenya la teva postal
de Nadal” dins de la nostra “Art Truck”

La Reserva Art Truck és un espai creatiu perquè aquest Nadal puguis dissenyar la teva felicitació de
Nadal més autèntica i atrevida!

• 10 de desembre, de 11 a 13 h, plaça Catalunya, Sant Pere i Sant Pau.
Adreçat a: famílies. F Gratuït sense reserva.
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Un Nadal amb el Mag Lari

Després de més de vint-i-cinc anys sobre els escenaris, el Mag Lari ofereix un espectacle en el marc
de les festes nadalenques. Com a bon fan del Nadal des de sempre, aquesta és una gran oportunitat
per a ell de poder fer funcions i, una vegada més, tornar a il·lusionar i fer riure el públic. Un Nadal amb
el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa i l’humor de sempre i, sobretot, amb la il·lusió de sempre!

• 11 de desembre, 18 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: famílies. F Amb entrada de pagament.

Visions. Quintet de vent
Kambrass Quintet . Quintet de vent. Visions.

• 13 de desembre, 19 h, Teatre Tarragona.

El trencanous

La Suite Holberg es va compondre originalment per a piano, però un any més tard va ser adaptada
per a orquestra. La suite es compon d’una introducció i un conjunt de danses d’estil neoclassicista, en
què Grieg va evocar l’estil i la gràcia de la música barroca. En la segona part s’interpretarà la suite El
Trencanous, de Txaikovski. Abans de l’estrena del ballet homònim, basat en un conte de fades nadalenc
escrit per Alexandre Dumas, Txaikovski va seleccionar vuit dels números del ballet per formar una suite
concebuda per tocar en concert. La suite es va interpretar sota la direcció del compositor el 19 de març
del 1892, en ocasió d’una reunió de la secció de la Societat Musical a Sant Petersburg.

• 16 de desembre, 20 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. F Amb entrada de pagament.

Pau Vallvé

Pau Vallvé publicarà nou disc el 21 d’octubre, que titularà: ) i que és l’àlbum més positiu, rítmic i de bon
rotllo que ha fet mai. Com ja és habitual en ell, a cada nou disc munta nova banda per a l’ocasió. En la
pròxima gira, Pau Vallvé actuarà amb una banda de cinc components, amb dues bateries. La polirítmia
hi tindrà un pes important, i també el cantar tothom alhora, inclòs el públic. Un nou gir, com ja ens té
acostumats, però sense abandonar la seva essència personal de fer cançons.

• 16 de desembre, 20.30 h, Teatre Metropol.
Adreçat a: tots els públics. F Amb entrada de pagament.

Embolic a la granja

En una granja, on conviuen diversos animals, desapareix un ou de la senyora gallina. Fruit d’això,
comença un gran embolic i sorgeixen desconfiances entre els habitants del mas. Totes les mirades es
dirigeixen cap el Corb, el nouvingut des de “l’estranger”. En Pinyot i en Carbassot, dos homenots que
es converteixen en espectadors d’excepció, comprendran que els malentesos entre els habitants del
mas no el són tan llunyans. Una sàtira en forma de faula dels conflictes actuals de la nostra societat
explicats d’una manera senzilla, reflexiva i amb molt bon humor.

• 18 de desembre, 18 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: famílies. F Amb entrada de pagament.

#NadalTGNMésProper

Dossier de premsa

Nadal TGN 2022

Lectura dramatitzada: L’Errant d’Aphra Behn traduït
per Iolanda Pelegrí i Julie Wark. Dirigida per Maria Bravo

Dins del cicle Zona Drama, laboratori de proves on es decideix si els textos escollits poden arribar a ser veritables
obres de teatre. L’errant és una de les millors obres teatrals de Behn. Durant el virregnat espanyol de Nàpols.
Dues germanes, Florinda i Hellena, volen aprofitar els dies de Carnaval i les disfresses per escapar del control
autoritari del seu germà i buscar amor i aventures. El joc de màscares i disfresses, l’humor i alhora la profunditat
psicològica fan que aquesta obra, escrita al segle XVII, sigui encara molt vital i vigent en el segle XXI.

• 22 de desembre, 19 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: adults. Ho organitza: Casa de les Lletres i Escola de Lletres.
F Gratuït sense reserva.

Visita teatralitzada al Centre Cultural Antic Ajuntament

Coneix l’edifici de l’Antic Ajuntament i la realitat quotidiana de la Tarragona dels s. XIV i XV de la mà del
cònsol de la ciutat (era com s’anomenaven els alcaldes a l’època medieval).

• 22 i 23 de desembre, 18 h, Antic Ajuntament.
Adreçat a: famílies. F Gratuït amb reserva. Enviar correu electrònic a:
ccanticajuntament@tarragona.cat

Els Pastorets de Tarragona

Els Pastorets de Tarragona, de la Companyia La Golfa, tornen amb un espectacle fonamentat en els
clàssics Pastorets de Folch i Torres però “tarragonitzats”, reinventats i modernitzats, amb uns diàlegs
plens d’ironia i la crítica desfermada dels Pastorets més canalles de Tarragona. Els rabadans més
coneguts de l’imaginari teatral estan perduts pel Pont del Diable, i la celebració del casament de Josep
i Maria es durà a terme al Serrallo, entre altres espais de la ciutat.

• 27 i 28 de desembre, 18.30 h, Teatre Metropol.
Adreçat a: tots els públics. F Amb entrada de pagament.

El Magatzem Reial

L’Ajuntament de Tarragona i el Port de Tarragona cedeixen als patges de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient el Refugi número 1 del Moll de Costa per a ús de Magatzem Reial, un espai on els patges
preparen i emboliquen tots els regals per poder-los repartir la nit del 5 de gener per tota la ciutat.

• Del 27 al 29 de desembre, de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h.
• El 30 de desembre de 10 a 13.30 h, Refugi 1 Moll de Costa.
Adreçat a: infància. Ho organitza: Consell Municipal de la Cavalcada de Reis i
l’Home dels Nassos, Port de Tarragona, Fundació Estela i Xarxa Santa Tecla.
F Gratuït amb reserva: entrades.tarragona.cat
(a partir del 15 de desembre a les 11 h).

L’Home dels Nassos

L’estimat personatge que té ‘tants nassos com dies té l’any’, farà un recorregut per diversos indrets de
Tarragona per a acabar saludant a tots els xiquets i xiquetes a la plaça de la Font.

• 31 de desembre de 10 a 12 h, Vall de l’Arrabassada,
El Serrallo, Barri del Port i plaça de la Font.
• 10 h, plaça de les Lletres Catalanes, Vall de l’Arrabassada.
• 10.30 h, El Rellotge del Port; 11 h El Serrallo.
• 11.30 h, plaça dels Carros, Barri del Port.
• 12 h, plaça de la Font.
Adreçat a: infància. Ho organitza: Ajuntament de Tarragona i Consell Municipal
de la Cavalcada de Reis i l’Home dels Nassos.F Gratuït sense reserva.
#NadalTGNMésProper
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Els Pastorets Associació La Salle

Els Pastorets de sempre a l’escenari de sempre, el Teatre Metropol, de la mà de la companyia de
sempre a l’Associació La Salle de Tarragona. Els Pastorets tradicionals, des del 1952.

• 3 i 4 de gener, 18.30 h, Teatre Metropol.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Ajuntament de Tarragona.
F Amb entrada de pagament.

Cavalcada de Reis

Tradicionalment, el 5 de gener de cada any arriben Ses Majestats els Reis Mags d’Orient a Tarragona per
portar regals a tots els nens i nenes de la ciutat i, també, als grans. Arriben amb vaixell al barri marítim
del Serrallo, i des d’allí, s’enfilen a les seves carrosses per passejar pels carrers principals de la ciutat
fins a arribar a l’Ajuntament, on reben les claus de la ciutat de mans de l’alcalde per tal d’accedir a totes
les cases de Tarragona i poder deixar els regals.

• 5 gener, 18.15 h arribada per via marítima al Serrallo
• 19 h inici cavalcada, des del carrer Reial fins a la plaça de la Font
• 20.30 h Arribada dels Reis a la plaça de la Font.
Adreçat a: infància. Ho organitza: Ajuntament de Tarragona i Consell Municipal
de la Cavalcada de Reis i l’Home dels Nassos. F Gratuït sense reserva.

Joventut i Cooperació

Per a inscripcions i més informació: tarragonajove.org/programació

Exposició: Alpes, última salida

Els Alps Italians són el nou obstacle per les persones que busquen refugi. Des de l’any 2016, centenars
de joves africans han intentat creuar muntanyes de 2.500 metres per arribar a França. El punt de partida,
Claviere (Torí, Itàlia). La meta, Briançon (Hautes Alpes, França). Després de travessar el desert del
Sàhara i el mar Mediterrani, els Alps s’han convertit en la seva última sortida.

• Del 6 al 30 de desembre, de 16.30 h a 20 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Tarragona Jove. Hi col·labora:
Cooperació Tarragona i SCAN Festival Internacional de Fotografia.
F Gratuït sense reserva.

Primera Planta: Jocs i lleure educatiu

Vine a la primera planta de l’Espai Jove Kesse! Un espai carregat de dinàmiques creatives, ideades i
compartides entre un grup de joves que, dia a dia, fan equip. Pots venir a fer deures, fer ús dels ordinadors
d’autoconsulta, jugar al futbolí, jugar a la Wii o a jocs de taula, passar l’estona o fer un petit descans…
tu decideixes! T’esperem!

• Del 20 al 23 de desembre, de 16.30 h a 20 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït sense reserva.
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Taller d’autocures

Des del Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès, et facilitem un espai per a tu, per a cuidar-te
i on et pots permetre parar i ser tu mateix. Un espai de seguretat i d’autocures, on poder gaudir d’un
temps per a tu. Quant fa que no et dediques una estona només per a tu? T’escoltes? Saps identificar
les teves emocions, sentiments? Coneixes el teu cos? Et volem convidar a un viatge per a iniciar un
recorregut al voltant de tu mateix, a través de l’autoconeixement i la descoberta. Aquest viatge es
construeix i es realitza de manera grupal.

• 20 desembre, de 17.30 a 19 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Oficina Jove del Tarragonès. F Gratuït amb reserva.

Taller de recerca de feina

Els canals de recerca de feina són aquelles vies que emprem per trobar oportunitats laborals. Saps per
on circulen les ofertes de feina? I on has d’anar a buscar feina? Amb aquest taller et volem oferir l’espai,
les eines, els mitjans i el suport tècnic, imprescindible en el temps de recerca de feina.

• 20 desembre, de 17 a 18.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Oficina Jove del Tarragonès. F Gratuït amb reserva.

Cultura Kesse | Exhibició de l’Aula de Teatre

Les persones joves que participen a l’Aula de Teatre Jove de l’Espai Jove Kesse presenten una acció
teatral per tancar el trimestre i mostrar els seus avenços i inquietuds davant el públic.

• 21 desembre, de 17.30 a 18.30 h,
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: ExpresaT Teatre.

Espai LGTBIAQ+

Espai de trobada obert a totes les persones que s’identifiquen amb aquest col·lectiu. El principal objectiu
és oferir un espai de referència per tal de poder atendre les seves demandes i teixir xarxa, a través
d’activitats com karaoke, teatre, endevinar personatges, manualitats…

• 21 desembre, de 18.30 a 20 h,
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: H2O, Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual (GLBT) del
Camp de Tarragona.

Cultura Kesse | Exhibició de l’Aula de Cant Coral

Les persones joves que participen a l’Aula de Cant Coral de l’Espai Jove Kesse presenten una acció de
Cant per tancar el trimestre i mostrar els seus avenços i inquietuds davant el públic.

• 22 desembre, de 20 a 21 h,
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Carla Cruells. F Gratuït sense reserva.
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Cultura Kesse | Exhibició de
l’Aula de breakdance i hip hop

Exhibició final dels coneixements que durant la temporada de tardor han adquirit els i les participants de l’Aula
de Cutura Urbana. En aquesta ocasió han aprofundit en el ball hip-hop break dance. Vols veure el seu Flow?

• 23 desembre, de 20 a 21 h,
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Versembrant. F Gratuït sense reserva.

Curs pre monitor/a.
Iniciació al lleure educatiu i al voluntariat

Quatre dies intensius dedicats a transmetre tècniques i recursos clau per iniciar un camí formatiu i
professional en el món de l’educació en el lleure. És el teu moment de sembrar una llavor que de ben
segur germinarà sobre un camp ple d’experiències i oportunitats vitals i laborals.

• Del 27 al 30 de desembre, de 9.30 a 13.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove. Hi col·labora: Fundació
Santa Maria de Siurana. F Gratuït amb reserva.

Taller de fotografia | A primeria línia

La fotografia com a mitjà d’expressió i autoconeixement, establint una connexió interna amb les emocions
i els sentiments d’allò que ens representa una situació de violència. Per mitjà d’exercicis pràctics, a més
de conèixer les característiques i la tècnica fotogràfica, en Carlos ens portarà a descobrir indrets de la
ciutat escenaris de conflictes històrics, de disputes i d’encontres actuals. La violència entra cada dia per
la porta de les nostres cases, a través de la televisió o les xarxes socials. Algunes formes de violència les
reconeixem, d’altres no els hi posem nom. Les formes són múltiples i els seus efectes i conseqüències
també. Més enllà dels conflictes quotidians i presents a la nostra ciutat, fotografiats des de múltiples
angles, el dia 29 acompanyaran el taller en Carlos, la Sandra, en Robert i l’Àlex, 4 joves tarragonins que
el 2019 van viatjar als Alps italians per documentar i fotografiar la violència que viuen joves provinents
d’altres països que després de travessar el Sàhara i el mar mediterrani intenten travessar els Alps en
busca d’un futur diferent als que els espera a casa seva.

• Del 27 al 29 de desembre, de 10 a 12 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove. Hi col·labora: SCAN
Festival Internacional de Fotografia. F Gratuït amb reserva.

Radiofònic. Taller de ràdio i comunicació

Ets una persona apassionada de la ràdio? En aquest taller tindràs l’oportunitat d’aprendre sobre aquest
mitjà de comunicació i endinsar-te en el mon periodístic. Un espai conduït per un grup de professionals
que mostraran el dia a dia amb la intenció de descobrir en viu com es treballa en una ràdio.

• Del 27 al 30 de desembre, de 16.30 a 18.30 h.
Ràdio Ciutat Tarragona - av. Roma, 9. 1r A.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove. Hi col·labora: RCTGN - Ràdio
Ciutat Tarragona. F Gratuït amb reserva.
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Taller d’il·lustració exprés

En aquest taller entendrem i observarem el que ens envolta per poder-ho plasmar en el paper.
Coneixerem els temes més recurrents en la il·lustració; espais exteriors i interiors, figura humana i
retrat. Un taller per a qui vulgui comprendre l’esquelet de la il·lustració, el dibuix, l’encaix, perspectiva…

• Del 27 al 30 de desembre, de 17 a 19 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Alba Pocorull. F Gratuït amb reserva.

Taller DIY – Decoracions de Nadal

Aquest taller té com a finalitat que els i les joves aprenguin a donar un segon ús als objectes i impulsar
la seva creativitat. Amb aquests objectes hauran de crear noves propostes decoratives nadalenques.

• 27 desembre, de 10.30 a 12.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït amb reserva.

Taller Game - Handmade

En aquest taller les persones usuàries hauran de crear un joc de taula (de normes) a partir de diferents
materials reciclats. Tindran alguns jocs d’aquest caire com a exemple, que també podran experimentar
durant el taller.

• 27 de desembre, de 17.30 a 19.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït amb reserva.

Cultura Kesse | Concert Poncelam

Irene Poncela és una cantant i compositora catalana de 18 anys procedent del Prat de Llobregat amb nom
artístic Poncelam que ha presentat aquest 2022 el seu primer EP “Lágrima de Ángel”. Aquest 2022 ha fet
de telonera a Rejjie Snow dins del cicle Primavera Tours, ha omplert la Sala Jamboree, actuat en el festival
Cruïlla XXS i Mercat de Música Viva de Vic i ha guanyat el concurs de cançons urbà ‘Batalla de Promesas’.

• 27 de desembre, 20 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: tots els públics. F Gratuït amb reserva.

Torneig Tennis Taula i Futbolí

Durant aquest matí s’organitzaran diversos tornejos multitudinaris (ja sigui en equips o individualment)
de tennis taula i futbolí. Seran uns tornejos que comptaran amb una puntuació i on es valorarà
l’esportivitat i el respecte.

• 28 de desembre, de 10.30 a 12.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït amb reserva.
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Jocs de taula (Partides ràpides)

Durant aquesta activitat s’habilitarà un espai amb diferents jocs de taula caracteritzats per ser jocs
de partides ràpides (dames, escacs, Sushi and Go, Love Letter...) amb els que els i les participants
hauran d’anar realitzant partides lliurement.

• 28 de desembre, de 17.30 a 19.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït amb reserva.

Cultura Kesse | Visites Guiades: Exposició Alpes

Visites guiades a l’exposició “Els Alps amb els autors”. Els Alps Italians són el nou obstacle per les persones
que busquen refugi. Des de l’any 2016, centenars de joves africans han intentat creuar muntanyes de
2.500 metres per arribar a França. El punt de partida, Claviere (Torí, Itàlia). La meta, Briançon (Hautes
Alpes, França). Després de travessar el desert del Sàhara i el mar Mediterrani, els Alps s’han convertit
en la seva última sortida.

• 28 de desembre, de 18 a 19 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Carlos Domènech, Sandra Pascu, Robert Gassó,
Àlex Folguera. F Gratuït amb reserva.

Taller Cuina nadalenca

Des de l’espai es facilitaran receptes als joves participants i es realitzarà un taller de cuina nadalenca
que oferirà propostes des de plats elaborats, fins als postres més bons i saludables.

• 29 de desembre, de 10.30 a 12.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït amb reserva.

Bingo Musical

Com la típica Quina, es farà un bingo musical. L’empresa s’encarregarà de facilitar els cartrons i els
números, i les persones joves hauran de portar les ganes de ballar!

• 29 de desembre, de 17.30 a 19.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït amb reserva.

Cultura Kesse | Lo Pau de Pons

L’artista lleidatà s’ha convertit en pocs anys en un dels artistes més coneguts del país i ha recorregut
tot Catalunya amb la seva guitarra i la seva naturalitat, espontaneïtat i alegria. Com diu ell mateix, toca
“arreu pels padrins, a les tietes i a la canalla”.
Ara, s’atreveix amb les seves pròpies cançons i enfila una nova etapa presentant el seu disc “Ojo Que
Hai Arribat!”, amb cançons “absolutament desenfadades i divertides” i amb el segell de ‘catxondeo’ que
caracteritza la seva música i la seva posada en escena. Tal com diu ell: “Ojo, que ja haig arribat!”.

• 29 de desembre, 20 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: tots els públics. F Gratuït amb reserva.
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Taller de Reparació de bicicletes

Taller de mecànica bàsica de bicicleta on els participants disposen de suports i bicicletes per poder
treballar. Es proporcionaran eines i material fungible per practicar les reparacions més comuns amb
l’acompanyament del nostre tècnic, que ajudarà a resoldre i solucionar els problemes que vagin sorgint.

• 30 de desembre, de 10 a 13 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Escamot Cooperativa. F Gratuït amb reserva.

Karaokesse

Hi haurà un espai habilitat on els i les joves puguin cantar i realitzar el karaoke, perquè puguin així
demostrar les seves habilitats musicals davant del grup d’assistents.

• 30 de desembre, de 10.30 a 12.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït amb reserva.

Taller d’expressió corporal i improshow

És molt important treballar, entre d’altres habilitats, l’expressió corporal. La millor manera és un improshow.
Es realitzarà una dinàmica on els i les joves hauran d’expressar amb el cos diferents situacions que
estaran escrites en uns papers. Tots els participants hauran de passar per diversos rols i expressar
diverses situacions.

• 30 de desembre, de 17.30 a 19.30 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: joves. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Quiràlia. F Gratuït amb reserva.

Cultura Kesse | Un cap d’any d’infart amb
Con Nada [Comèdia improvisada - Improshow]

L’improshow Con nada marca el final de la temporada i de l’any amb un espectacle de comèdia que
ens farà reflexionar sobre les situacions que provoquen les costums, tradicions i supersticions que es
celebren durant aquestes dates a moltes cases.

• 30 de desembre, 20 h.
Espai Jove Kesse - c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Tarragona Jove.
Hi col·labora: Con Nada. F Gratuït amb reserva.

Comerç

Festa de l’encesa de llums

L’activitat començarà a les 17.30 h amb una proposta de diferents tallers infantils de temàtica nadalenca
que s’allargaran fins minuts abans del moment de l’encesa. D’altra banda, un personatge inspirat en el
conte de Nadal de Charles Dickens necessitarà l’ajut dels infants de Tarragona per tornar a recuperar
l’esperit nadalenc. Finalment la il·lusió dels nens i nenes s’uniran a la música de la BUMT Juvenil i
Tarragona recuperarà la màgia del Nadal.

• 25 de novembre, 17.30 h activitats prèvies,
19 h encesa de llums, davant l’arbre de Nadal, Rambla Nova.
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Circ a Bonavista

• Del 2 a l’11 de desembre.

Escenari amic invisible
• Del 9 al 24 de desembre.

Actuacions itinerants per zones comercials
• 22, 23 i 24 de desembre.

Cap d’any infantil

• 31 de desembre, plaça del Mercat.
Coorganitzat per Mercats de Tarragona.

Concurs aparadors

Ho organitza: Associació comerciants Via T.

Nadal Musical

Ho organitza: Associació comerciants Via T.

Mercats de Tarragona
Fira de Nadal

Tradicional fira nadalenca que se celebra des de fa dècades al tram central de la Rambla Nova de
Tarragona durant els darrers dies de l’any. Una dotzena de parades ofereixen els articles nadalencs
més tradicionals, com pessebres, figures, verd i artesania. Els firaires us oferiran tots els productes que
necessiteu per guarnir la vostra llar per les festes nadalenques i us rebran amb calidesa per tal que
visiteu la fira amb la mateixa il·lusió i ganes en que ells hi són per a vosaltres.

• Del 25 de novembre al 23 de desembre. De 10 a 21 h.
Rambla Nova, tram c/ Canyelles fins a c/ Fortuny.

Fira d’artesania

Tradicional fira que se celebra a la Rambla Nova de Tarragona durant els darrers dies de l’any i principi del
nou any. Compta amb més d’una dotzena expositors que comercialitzen peces elaborades exclusivament
de manera artesanal. S’hi poden trobar productes molt diversos, com ara encens, teixits, sabons naturals,
plata treballada, vidre, fusta, cuir o detalls amb flors seques, entre altres. Una fira perfecte per trobar
els regals i detalls més originals.

• Del 2 de desembre al 6 de gener. De 10 a 21 h
Rambla Nova, tram c/ Unió fins a c/ Adrià.

Fira de l’Oli DOP Siurana

Una altra de les fires més tradicionals de la ciutat és la Fira de l’Oli. La cita reuneix més d’una desena
de cooperatives de 5 comarques diferents algunes de les varietats d’oli més delicioses de Catalunya. La
Fira està organitzada pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Siurana, Grup Unió
els Mercats de Tarragona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i el Gremi de Pagesos de
Sant Llorenç i Sant Isidre.

• 25 i 26 de novembre. Plaça Corsini.
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Institut Municipal d’Educació
Premis IMET

L’Escola Municipal de música, mitjançant alguna de les seves agrupacions, participa en el lliurament
dels Premis IMET.

• 29 de novembre, 18 h, Sala d’actes Institut Vidal i Barraquer.
Adreçat a: comunitat educativa. Ho organitza: IMET. Hi col·labora:
Repsol i Escola Municipal de Música. F Gratuït amb invitació.
Més informació: https://premisimet.tarragona.cat/

Arbre dels Desitjos

Acte conjunt amb l’alumnat de 4t de primària de tots els centres educatius. L’objectiu és doble: a partir
dels desitjos de l’alumnat, crear la decoració per l’arbre de Nadal que estarà col·locat a l’Ajuntament i, per
altra banda, fer arribar al Consell Municipal d’Infants (CMI) els desitjos creats per tot l’alumnat participant.

• 17 de desembre, 10.30 h, Ajuntament.
Adreçat a: representants de 4t de primària i les seves famílies. Ho organitza:
IMET. Hi col·labora: Relacions Ciutadanes. F Gratuït sense reserva.

La Guingueta

La Guingueta, Espai educatiu i familiar al Parc de la Ciutat.

• 4 de desembre: Juràssic Guingueta.
• 11 de desembre: Caga Tió Party.
• Els diumenges 4 i 11 de desembre, de 10.30 a 13.30 h, Parc de la Ciutat.
Adreçat a: infància i famílies de la ciutat. F Gratuït sense reserva.

Escola Municipal de Música

Audició alumnes d’Accés al Grau Professional

Audició dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Tarragona que enguany estan cursant el curs
d’Accés al Grau Professional.

• 16 de desembre, 20 h, Escola Municipal de Música - Sala d’actes.
Adreçat a: tots els públics (alumnat i famílies de l’escola de música
i també a qualsevol persona forànea a l’escola que vulgui gaudir-ne).
F Gratuït sense reserva.

L’Arbre dels Desitjos

Les corals de l’Escola Municipal de Música de Tarragona participen en l’Arbre dels Desitjos.

• 17 de desembre, 10.30 h, Ajuntament - Hall.
Adreçat a: representants de 4t de primària i les seves famílies.
F Gratuït sense reserva.

Concert de Combos

Els Combos de l’Escola Municipal de Música de Tarragona ens ofereixen un concert de Combos de
música moderna.

• 19 de desembre, 17.45 h, Centre Cívic de Torreforta.
Adreçat a: tots els públics (alumnat i famílies de l’escola de música
i també a qualsevol persona forànea a l’escola i que vulgui gaudir-ne).
F Gratuït sense reserva.
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Concert de Nadal

Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música de Tarragona amb diferents formacions i agrupacions
ens ofereixen el Concert de Nadal al Teatre Tarragona.

• 20 de desembre, 18 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: tots els públics (alumnat i famílies de l’escola de música
i també a qualsevol persona forànea a l’escola i que vulgui gaudir-ne).
F Gratuït sense reserva.

Home dels Nassos

L’alumnat de l’Aula d’Instruments Tradicionals de l’Escola Municipal de Música de Tarragona participen
acompanyant l’Home dels Nassos en una rua itinerant per la ciutat.

• 31 de desembre, 11 h, Rua itinerant per la ciutat.
F Gratuït sense reserva.

Patronat Municipal d’Esports

Campanya comercial PACK NADAL

Pack regal amb serveis i descomptes promocionals de les activitats del Patronat Municipal d’Esports
de Tarragona.

• Del 5 de desembre al 5 de gener.
Compra a les recepcions de les piscines municipals.

Patronat Municipal de Turisme

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona realitzarà el servei d’atenció al visitant durant el període
nadalenc. També organitzarà diverses accions promocionals pensades específicament per a les persones
que visiten la ciutat durant les festes.

Patrimoni

Protagonistes de la història

Veniu a conèixer la història de la família de Casa Canals. A través d’una caixa plena de fotografies i
objectes reviurem com era el dia a dia d’una família benestant a Tarragona, les anècdotes viscudes,
els detalls més ocults i els fets històrics més rellevants de fa més de dos-cents anys! I vosaltres, esteu
preparats per crear noves històries? Farem volar la imaginació en família!

• Dissabte 26 de novembre, dissabtes 10 i 17
de desembre i dimecres 28 de desembre.
11 h, Casa Canals (MHT).
Adreçat a: famílies. Ho organitza: Museu d’Història de Tarragona. Hi col·labora:
Còdol educació Experiències Culturals. Gratuït amb reserva a: https://entrades.
tarragona.cat/protagonistes-historia-museu-historia
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Xarxa de Centres Cívics

Espectacle: emocions i sentiments

A vegades els sentiments juguen a fet a amagar i entre les coves i els camins apareixen emocions
que no sabíem que es trobaven per aquell indret. La tristor, l’alegria, la llibertat, l’egoisme i moltes més
emocions i sentiments han vingut per explicar-nos per què els agrada tant disfressar-se i embolicar-nos.

•
•
•
•
•
•

28 de novembre, 17 h, Centre Cívic Sant Salvador.
29 de novembre, 17.30 h, Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau.
30 de novembre, 17.30 h, Centre Cívic Bonavista.
1 de desembre, 18 h, Ludoteca del Centre Sociocultural Part Alta.
2 de desembre, 17.30 h, Centre Cívic Torreforta.
3 de desembre, 12 h, Centre Cívic Llevant.
Adreçat a: Recomanat per a famílies amb infants a partir de 6 anys.
A càrrec d’Amanida Teatre (ONCE). F Gratuït sense reserva.

Visita del patge reial a la ludoteca

El Patge Faruk ens visita a la ludoteca per recollir la carta a SSMM els Reis d’Orient de tots els infants.

•
•
•
•
•

12 de desembre, 17 h, Centre Cívic Sant Salvador.
14 de desembre, 17.30 h, Centre Cívic Torreforta.
15 de desembre, 17.30 h, Centre Cívic Llevant i Centre Cívic Bonavista.
16 de desembre, 17.30 h, Ludoteca del Centre Sociocultural Part Alta.
17 de desembre, 12 h, Centre Cívic Llevant.
Adreçat a: famílies. F Gratuït sense reserva.

Concert de gòspel

L’alumnat del monogràfic de gòspel dels Centres Cívics ens ofereix una mostra de les diferents cançons
que han treballat aquest trimestre.

• 19 de desembre, 19 h, Parròquia de Sant Pere i Sant Pau.
F Gratuït sense reserva.

Crispetes: “A todo tren”

Projecció de la pel·lícula familiar A todo tren. Un pare i un avi es converteixen en els encarregats de
portar un grup d’infants a un campament d’estiu. Tanmateix, degut a una confusió, els adults es veuen
obligats a recórrer mitja Espanya per trobar els petits abans que els pares se n’adonin de la seva pèrdua.

• 23 de desembre, 11 h, Centre Cívic Bonavista.
F Gratuït amb reserva: https://www.tarragona.cat/centrescivics/activitats-icursos/crispetes-1/crispetes

Concert de la coral de la gent gran

La coral de la gent gran de Sant Pere i Sant Pau ens ofereix un la tradicional cantada de Nadales.

• 19 de desembre, 19 h, Parròquia de Sant Pere i Sant Pau.
F Gratuït sense reserva.
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Jugoteques per Nadal

La Xarxa de Centres Cívics participa d’aquesta iniciativa de la Conselleria de Polítiques d’igualtat
proposant horaris per al Temps X Cures a les ludoteques i ampliant el servei de JUGOteca a diferents
centres cívics.

• 27 al 30 de desembre, de 9.30 a 13.30 h, Centre Cívic Sant Salvador,
Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Torreforta, Centre
Cívic Bonavista, Centre Cívic Llevant i Centre Cívic Sant Salvador.
Adreçat a: infància. F Gratuït sense reserva.

Activitats solidàries

30a Campanya de joguines Creu Roja

Recollida de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes per a infants en situació vulnerable, en el marc
de la 30a Campanya de Joguines de Creu Roja Joventut a Tarragona.

• De l’1 de novembre al 4 de gener,
de 10 a 14 h, als punts de recollida habilitats.
Ho organitza: Creu Roja Joventut. Hi col·labora: Mercats de Tarragona.
F Gratuït sense reserva. Adreça web per a més informació: https://www2.
cruzroja.es/web/creu-roja/joguina-educativa

30a Campanya de joguines Creu Roja

Entre el 21 de novembre i el 30 de desembre es poden deixar joguines noves, no sexistes i no bèl·liques,
a la 2a planta del M1 de l’Espai Tabacalera.

• Horari de 8 a 15 h.

30a Campanya de joguines Creu Roja Joventut

Vine a la plaça Corsini els dissabtes de desembre i participa en la 30a Campanya de recollida de joguines
de Creu Roja Joventut a Tarragona! T’esperem amb activitats de lleure i jocs dirigits a infants d’entre 3
i 12 anys, per passar-ho d’allò més bé! Porta la teva joguina NOVA, NO BÈL·LICA i NO SEXISTA per a
un nen o nena en situació vulnerable. Ajuda’ns a que cap infant es quedi sense joguina!

• Dates: 3, 10 i 17 desembre, de 10 a 14 h, plaça Corsini.
Ho organitza: Creu Roja Joventut. Hi col·labora: Mercats de
Tarragona. F Gratuït sense reserva. Consulta totes les activitats i punts de
recollida a:www.lajoguinaeducativa.org

Altres activitats

Cortylandia “La fàbrica de dolços”

Conjunt de ninots autòmats que representen una història cantada on els protagonistes són estris
pastissers, ingredients de cuina i divertits animalets que donen vida a la fàbrica de dolços. Aquesta activitat
està acompanyada d’un tradicional mercat de nadal amb una variada oferta de productes nadalencs.

• Per aquesta inauguració tan màgica del Cortylandia els dies 25 i 26
a les 17.30 h, 18.30 h i 19.30 h ens acompanyaran uns elfs molt ballarins.
• Del 25 de novembre al 5 de gener, de dilluns a dissabtes i festius
12 h, 13 h, 14 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h i 20.30 h excepte el 24
i 31 de desembre que finalitza a les 19.30 h, rbla.
President Companys davant El Corte Inglés.
Adreçat a: públic infantil i famílies. Ho organitza: El Corte Inglés. F Gratuït.
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Descobreix l’entorn natural de Tamarit
Espai Natural de la desembocadura del riu Gaià i l’Hort de la Sínia.

• 27 de novembre, d’11 a 13 h, Espai Natural de la desembocadura
del riu Gaià i l’Hort de la Sínia.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Hort de la Sínia, Ajuntament de
Tarragona, Tarragona Turisme, La Sínia Associació Medioambiental.
F Amb entrada de pagament: contacte i reserves: joan@hortdelasinia.com
més informació: www.hortdelasinia.com

Grans obres a piano i violí

Miquel Muñiz, violí; Lluís Rodríguez, piano. Grans obres per a piano i violí.

• 29 de novembre, 19 h, Teatre Metropol.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Joventuts musicals.
F Amb entrada de pagament.

XXII REC Festival Internacional
de Cinema de Tarragona

El REC és un festival centrat en la presentació, difusió i dinamització del nou talent, la trobada dels creadors
debutants amb el públic, així com la divulgació dels corrents actuals del món de l’audiovisual. A més, és
l’únic festival estatal dedicat en exclusiva a l’Opera Prima a nivell internacional, amb la seva competició,
seccions paral·leles i les activitats professionals: parlem del cinema del futur des de les obres del present.
Enguany, el REC encara la seva 22a edició, fidel a la voluntat d’oferir diverses perspectives de la societat
actual, a través del treball d’una nova generació de creadors que presenten històries sobre diferents formes
d’estimar, de relacionar-se, el ‘jo’ i el col·lectiu alhora. Així, el canvi de valors, l’evolució dels conceptes que
ens defineixen i l’expressió de la individualitat marquen la línia de la programació del festival.

• Del 30 de novembre al 7 de desembre. Sessions matinals al Teatret del
Serrallo i sessions de tarda, vespre i nit al Teatre Metropol. Sessió
inaugural al Teatre Tarragona, sessions vermut al Teatret del Serrallo
i sessions de tarda, vespre i nit al Teatre Metropol.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: PLAY Acció Cultural i REC
Festival Internacional de Cinema de Tarragona. F Amb entrada de pagament:
Entrades a 6 € (consulteu descomptes i abonaments a la web del Festival). Més
informació: www.festivalrec.com

Tarraco Gel

La pista de gel de Tarragona torna aquest Nadal 2022, líder de l’oci a la nostra ciutat. Amb 500 m2 de
pista de patinatge per gaudir d’una activitat ben nadalenca.

• Del 2 de desembre al 8 de gener. Diferents franges horàries
(consultar a la web) c/ Josep Maria Folch I Torres, 14 Les Gavarres. 43006 Tarragona.
Ho organitza: Tarraco Arena.F Amb entrada de pagament: 9 €. Recorda portar
roba d’abric, els guants els pots adquirir per 3 € a la taquilla. Recomanem que
els menors de 10 anys portin casc (els pots llogar per 3 € a la taquilla). Més
informació: https://tarracogel.cat
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Capsa i formació: drets d’autor i de
l’artista a l’era digital + l’estatut de l’artista

Jornada formativa sobre els drets d’autor i de l’artista a l’era digital i l’estatut de l’artista, amb els següents
ponents: Manolo Aguilar, músic i secretari general d’AMA Autores de Música Asociados i vicepresident de
la UdM Unión de Músicos i Guillem Arnedo, músic, president de la Associació de Jazz i Música Moderna
de Catalunya i president de la Unión de Músics Professionals.

• 3 de desembre, 11 h, Capsa de Música.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Associació de Músics
de Tarragona (AMT). Hi col·labora: Unió de Músics (UdM); SGAE.
F Gratuït sense reserva.

Vols posar-te elegant, a la romana?

La Sabina i en Quintus són dos germans romans que ens ensenyen cada mes com era la seva vida a
l’antiga Tàrraco. De la seva mà podem aprendre i experimentar diversos aspectes de l’antiga societat
romana, com ara l’alimentació, com eren les seves cases, quins eren els seus herois, a què jugaven...
El proper dia 3 de desembre, aquest parell d’infants ens tenen preparat un taller d’allò més divertit “Vols posarte elegant, a la romana?”, on en Quintus i la Sabina s’han de vestir per a una ocasió especial, i ens demanen
ajuda per triar la túnica, l’estola o posar-se la toga. Voleu acompanyar-los a casa seva i triar un vestit?

• 3 de desembre, 17 h, Tinglado 4, Moll de Costa, Port de Tarragona.
Adreçat a: infància. Ho organitza: MNAT
F Amb entrada de pagament 4 € per persona (menors de 3 anys, gratuït).

Músiques de banda. Un viatge per l’aportació
de la dona en el món de la banda de música

La Unió Musical de Tarragona presenta el seu concert de Santa Cecília on participen totes les formacions
de l’entitat buscant un nexe comú que en aquesta ocasió és exposar l’aportació de la dona en el món
de les bandes de música.

• 3 de desembre, de 19 a 20.30 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: tots els públics - Banda Unió Musical de Tarragona.
F Amb entrada de pagament : 8 € (general) 5 € (socis BUMT).
Més informació: www.entrades.tarragona.cat i www.bumt.cat

Todo por la matria

Els Morancos presentaran el seu nou espectacle Todo por la Matria a la Tarraco Arena, on ens oferiran
un espectacle ple de llum, humor, actualitat, balls i noves cançons.

• 3 de desembre, de 21 a 23 h, Tarraco Arena, c/ Mallorca, núm. 18.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Tarraco Arena.
F Amb entrada de pagament des de 38 €.
Més informació: https://www.tarracoarena.com/evento/los-morancos/
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Pallassa perla i el xocolater

Animació infantil variada protagonitzada per dos personatges molt divertits, Perla la pallassa i el seu
amic xocolater que interactuaran amb els més petits, amb balls, teatre, música i molt més dinamitzant
l’espectacle de Cortylandia La Fàbrica de dolços.

• 3, 6, 10, 17 i 18 de desembre, de 17.30 a 20.30 h.
Rbla. President Companys – davant El Corte Inglés.
Adreçat a: públic infantil i famílies. Ho organitza: El Corte Inglés. F Gratuït.

Anem al theatrum!

Celebrarem la cloenda de les activitats familiars trimestrals amb una activitat especial, Anem al theatrum!,
ni més ni menys que al Teatre romà de Tarragona! Així que si voleu viure un espectacle com els que
veien la Sabina i en Quintus no us ho podeu perdre.
Veurem una reconstrucció històrica anomenada Glàdius i Medulina, on coneixerem la història d’amor
entre la Medulina i un famós gladiador, Glàdius el rave, explicada a través de titelles articulats inspirats
en la famosa Nina d’ivori del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La representació va a càrrec
de “Genovesa, narratives teatrals” (Oriol Montesó i Joan Rioné).

• 4 de desembre, 12 h, Teatre romà de Tarragona, c/ de Sant Magí, 1.
Adreçat a: famílies amb infants de 3 a 12 anys. Ho organitza: MNAT.
F Amb entrada de pagament: 4 € per persona (menors de 3 anys, gratuït).
Adreça web per a més informació: https://www.mnat.cat/activitats/878/anem-altheatrum/

Inauguració Pessebre

Com cada any l’AAVV de Monnars prepara un espectacular pessebre per donar la benvinguda a les
festes de Nadal.

• 7 de desembre, 19 h, Centre Cívic Llevant.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: AAVV Monnars. F Gratuït sense reserva.

Nit de Lluna plena al Parc Ecohistòric
del Pont del Diable

Una oportunitat per descobrir de forma diferent el parc, aprofitant la incerta llum de la lluna: l’aqüeducte
de les Ferreres, els jardins romàntics dels Puig i Valls i l’espai natural de bosc mediterrani que els envolta,
que té una vida pròpia a la nit. Un dels al·licients de l’activitat passa per la identificació (pels sorolls
i pels cants) d’alguns dels animals nocturns presents al Parc Ecohistòric, com per exemple, el xot o
d’enganyapastors. També es poden visualitzar altres aus nocturnes com l’òliba i el siboc. L’explicació de
les curiositats dels efectes de la lluna sobre la Terra es barregen amb la llegenda del Pont del Diable,
que encara li dona més sentit a la nit, i permet apropar els visitants als elements llegendaris del Parc i
del monument Patrimoni de la UNESCO.

• Del 7 al 12 de desembre, de 19 a 21 h, Parc Ecohistòric Pont del Diable.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Limonium S.L.
F Amb entrada de pagament: 10 €/persona.
Adreça web per a més informació: https://www.pontdeldiabletarragona.com
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Partícules Paral·leles

Partícules Paral·leles és una obra formada per tres històries entrellaçades, cosides amb un mateix fil
temàtic: l’exploració de les relacions humanes en el segle 21, a partir de noves formes socials, nous
models familiars, i el ritme frenètic i sense pausa al que estem exposats en aquest primer món. El títol fa
referència a un fenomen descobert per Albert Einstein, anomenat quantum entanglement, el qual afirma
que existeixen partícules que, tot i estar situades a punts molt distants de l’Univers, poden desenvolupar un
comportament paral·lel (és a dir, un estímul aplicat a una d’elles té un efecte en l’altra). Aquest descobriment,
observat, però encara inexplicat, és un dels misteris més singulars als que s’enfronta la ciència actual.

• 9 i 10 desembre, 20 h, Sala Trono - Armanyà, 11.
Adreçat a: Adults. Ho organitza: Sala Trono – Armanyà.
F Amb entrada de pagament: 18 € / 14 € pels “Amics de la Sala Trono”.
Entrades a partir de 14 anys. Adreça web per a més informació: http://www.
salatrono.cat/

Mobles grans, arquitectures petites.
Jocs de construcció: jugar, crear, aprendre

Jocs de construcció és una sèrie de tres tallers que uneixen el joc i la creació per descobrir els rudiments
de les disciplines vinculades a la construcció, com ara l’arquitectura, el disseny, l’enginyeria o l’urbanisme.

• 10, 11 i 27 de desembre, diversos horaris, CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: famílies. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament.

El bon policia

El bon policia és una afilada comèdia de Santiago Rusiñol que en la seva estrena l’any 1905 va provocar
un gran enrenou de crítica i no va deixar indiferent al públic de l’època. 115 anys després, la història de
supervivència de dos amics en un temps (també) de crisi, l’amor i un seguit d’embolics hilarants tornaran
a posar en evidència els prejudicis socials i l’arbitrarietat de la justícia. En un un joc que trenca totes les
convencions, només dos actors interpreten tots els personatges de l’auca convidant a l’espectador a
riure plegats del món que ens ha tocat viure. Una humorada còmica per lluir “el cuerpo”.

• 13 i 14 desembre, 20 h, Sala Trono - Armanyà, 11.
Entrades a partir de 14 anys. Ho organitza: Sala Trono - Armanyà.
F Amb entrada de pagament: 18 € / 14 € pels “Amics de la Sala Trono.
Adreça web per a més informació: http://www.salatrono.cat/

Gala de Nadal - Niu d’Art

Acte dirigit per Carme Bernad, responsable de la Vocalía Artística de l’Ateneu i presentat per la sòcia
Anna Aguilar. Els actuants són socis i sòcies de l’entitat, artistes aficionats a la música, al cant i al ball.

• 13 de desembre, 18 h i 20 h, Ateneu de Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. Coordina: Carme Bernad, responsable de la Vocalia
Artística de l’Ateneu de Tarragona. Ho organitza: Ateneu de Tarragona.
F Amb entrada de pagament: Socis: 1 €
No socis: 3 €. Més informació: https://www.facebook.com/ateneu.detarragona
Servei de cafeteria durant l’acte.
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Concerts del desembre de “Música per a tothom”
de Joventuts Musicals de Tarragona
VISIONS - KAMBRASS QUINTET, (VENT).

PROGRAMA: Witold Lutoslawski: Mini Overture / Johann Sebastian Bach: Fuga / André Lafosse: Suite
Impromptu / Serguei Rakhmàninov: Preludi en Do sostingut menor, arr. per a quintet de metall per Guillem
Cardona / Enric Granados: «Andaluza», de Doce danzas españolas / Jan Bach: Rounds and Dances /
Marc Hunziker: Windspiel.

• 13 de desembre, 19 h, Teatre Metropol.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Joventuts Musicals de Tarragona.
Hi col·labora: Teatre Metropol i Teatre Tarragona. F Amb entrada de pagament.
Entrada general 10 €. Socis/sòcies de Joventuts Musicals gratuït.

L’últim gran musical del mil·lenni: Rent

Estrenat el 1996 a Nova York, Rent està considerat l’últim gran musical del mil·lenni. És un d’aquests musicals
que marca generacions, que canvia la manera de veure les coses, de veure la vida i d’enfrontar-se a un
conflicte tan fort com ara l’aparició de la sida i la lluita contra la malaltia. Un espectacle ple de vida que es va
veure mitificat des del primer moment per culpa de la mort del seu autor, Jonathan Larson, el dia abans de
l’estrena. A càrrec del productor i director de musicals Daniel Anglès, també actor, cantant i traductor.

• 14 de desembre, 18 h, CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: adults. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament.

Trobades amb... Ivan Forcadell.
Arrels i mirada personal

Forcadell compartirà en aquesta trobada la seva trajectòria i la seva obra, que parteix de la natura i les
relacions humanes.

• 15 de desembre, 19 h, CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: adults. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament.

Concert de Nadal

Concert amb Nadales des del Renaixement fins a l’actualitat.

• 16 de desembre, de 19.30 a 20.30 h, Església de Sant Miquel del Pla.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Associació Cultural Mos Cantars
Reial Germandat de Jesús Natzarè. F Gratuït. Sense reserva. Més informació:
https://www.cormoscantars.cat

Christmas party

Masterclass de zumba a càrrec de l’escola de ball Bailaimet.

• 17 de desembre, 17.30 h, Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Escola de ball Bailaimet.
F Gratuït sense reserva.
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A mí no me escribió Tennessee
Williams (porque no me conocía)

Una dona d’edat indefinida explica les seves recances. Amb un gust especial per la hipèrbole sentimental,
exposa les desil·lusions que l’han convertit en la persona que és ara i s’emmiralla en la desmesura de les
heroïnes de Tennessee Williams o en les dives de la cançó. Rere les seves històries apareix una figura
desnonada emocionalment i econòmicament que lluita per la supervivència amb les armes de la ficció. Una peça
amb dramatúrgia de Marc Rosich, que fa incursions en la dansa, el teatre gestual, el text clàssic, el playback,
la cançó en directe i la performance, buscant la proximitat amb el públic en un escenari no convencional.

• 17 de desembre a les 20 h i 18 de desembre a les 18 h,
Sala Trono - Armanyà, 11.
Adreçat a: entrades a partir de 14 anys. Ho organitza: Sala Trono - Armanyà.
F Amb entrada de pagament: 18 € / 14 € pels “Amics de la Sala Trono”.
Adreça web per a més informació: http://www.salatrono.cat/

Elfs, teatre i jazz

La ClausCorpTM porta ja més d’un segle repartint felicitat a tots els nens de la terra, els elfs que hi treballen
allà viuen feliços i mai es queden sense dolços per menjar. Però tota aquesta harmonia es veu qüestionada
per 27-B, un elf malhumorat què creu que l’empresa on ha treballat dos-cents anys no és tan idíl·lica com
sembla. 27-B acaba debatent amb dos companys de feina, 912-J, qui no sap si escoltar al seu company
o continuar en la inòpia, i 4178-G un suposat nou elf a la companyia, enamorat del seu treball i del Nadal.
Els tres compartiran les seves perspectives respecte al Nadal durant el famós dia de la selecció, on els
elfs més capacitats de la ClausCorpTM són portats a la planta 49, on diuen que el terra està fet de torró…

• 17 de desembre, 18 h, Teatre El Magatzem.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Teatre El Magatzem.
F Amb entrada de pagament: 12€ taquilla – 10 € anticipada – 6 € socis/es.
Més informació a: www.cooperativaobrera.cat

“Bany de bosc” a Tamarit

Prendre consciència dels beneficis de la natura. Acostar-nos a la natura per contemplar-la, descobrir
les plantes aromàtiques i medicinals i les diferents espècies d’arbres i arbusts, és un plaer del que no
ens volem privar. La descoberta del paisatge a través d’aquestes caminades a la natura té efectes molt
saludables per l’ésser humà. Ens ajuda a fer exercici físic, ens manté presents aquí i ara, relaxa el
sistema nerviós, aquieta la ment, revitalitza l’organisme, desperta els sentits, obre el cos al món de les
sensacions i ens fa més perceptius i sensibles als sons i estímuls de la Natura.

• 17 de desembre, de 10 a 13 h, Hort de la Sínia.
Adreçat a: adults. Ho organitza: Hort de la Sínia.
F Amb entrada de pagament: 5 €.
Contacte i reserves: Tel. 655 486 115 joan@hortdelasinia.com
www.hortdelasinia.com

Kiki, l’aprenenta de bruixa

La Kiki és una aprenenta de bruixa de 13 anys que deixa enrere la família per independitzar-se i començar
el procés que la convertirà definitivament en bruixa. Acompanyada d’en Gigi, el seu gat negre, emprendrà
un viatge iniciàtic que l’ajudarà a descobrir els seus punts dèbils i les seves autèntiques virtuts.

• 17 de desembre, 17.30 h, CaixaForum Tarragona.
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: infància. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament.
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Christmas party

Masterclass de zumba a càrrec de l’escola de ball Bailaimet.

• 17 de desembre, 17.30 h, Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Escola de ball Bailaimet.
Hi col·labora: Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau. F Gratuït sense reserva.

L’obra del cançoner popular. Concert

Descobrir l’obra del cançoner a través dels so dels alumnes de l’Aula de Música tradicional i popular El Tecler.

• 17 de desembre, 11.30 h, Sala Euthyches.
Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. F Amb entrada de pagament: 6 €.

Desig de Nadal

Arriba un any més l’època de Nadal, però aquesta vegada serà necessari un màgic desig per a poder
dur a terme el lliurament de totes les joguines.

• 17 i 18 de desembre, 20 h, Centre Cívic Torreforta.
• 22 i 23 de desembre, 20 h, Centre Cívic Bonavista.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: AAVV Bonavista.
F Gratuït amb reserva: aavvdebonavista@gmail.com

Festival de Nadal del grup de ball Flashdance
• 18 de desembre, 17 h, Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: AAVV La Unió.
F Gratuït sense reserva.

Festival de Nadal de l’Associació Cultural
Amigos de Andalucía de Sant Salvado

• 18 de desembre, 17 h, Teatre del Centre Cívic de Sant Salvador.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: l’Associació Cultural Amigos de
Andalucía de Sant Salvador. F Gratuït amb reserva. Aforament limitat.

Concert “Compartim el Nadal”

Tot comença en un aeroport, i a causa d’ una gran nevada. No faltarà l’arbre, el tió, l’ambient nadalenc i
els millors desitjos. El públic forma part de l’espectacle, cantant les nadales tradicionals més conegudes,
amb les cantaires del Cor. Gaudiran des dels nens a les persones més grans.

• 18 de desembre, de 19 a 20 h, Teatre el Magatzem.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Cor Al·leluia de Tarragona.
Amb entrada de pagament: a partir de 8 €.
F Venda d’entrades a: https://cooperativaobrera.cat/calendari/concert-de-nadal

Festival de Nadal del grup de ball Flashdance
Festival de Nadal del grup de ball Flashdance.

• 18 de desembre, 17 h, Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: AAVV La Unió.
Hi col·labora: Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau. F Gratuït sense reserva.
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Concert de Nadal

Concert de Nadal ofert per la Coral L’Àncora dirigida per la Sra. Sílvia Virgili, que excepcionalment
es farà a l’església de Sant Magí amb motiu del seu centenari.

• 18 de desembre, 12 h, Ermita de Sant Magí, c/ Portal del Carro.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Gremi de Pagesos, Confraria Sant
Magí, Coral L’Àncora. F Gratuït sense reserva.

Capsa live Frank O’lee sons

Frank O’Lee Sons són una banda tarragonina nascuda el 2007 i que s’ha convertit en una de les formacions
en actiu més veteranes de l’aMt. Van néixer com un grup de revetlla, amb actuacions a les festes de
Tarragona, Reus o Gràcia (Barcelona) entre d’altres, però amb els anys el seu repertori s’ha centrat en
versions dels seus músics favorits, fidels a l’esperit del mític i llegendari bluesman Frank O’Lee (1911-1941):
“Toco la música que m’agrada com a mi m’agrada.” En aquest concert de celebració dels quinze anys de
la banda faran un repàs a la seva trajectòria, amb els seus clàssics i també cançons que han tocat una
única vegada. Components: Núria Cartanyà (veu), Graciano García Pardo (guitarra), Jordi Jaria (guitarra
i veus), Òscar Palau (teclats i veus), Guillermo Soler (baix i veus), Fernando Julián (bateria).

• 18 de desembre, 19 h, Capsa de música.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Associació de Músics de Tarragona
(aMt). F Amb entrada de pagament: 5 €. Més informació: www.capsademusica.
com i www.musicstgn.com

Què hi ha a l’altra banda del mirall?

Revelarem les propietats d’aquestes superfícies polides en les quals la llum incideix i es reflecteix d’acord
amb una sèrie de lleis de les quals també parlarem: les lleis de reflexió. Hi aprofundirem a través del
joc i l’experimentació, farem alguns trucs de “màgia” amb miralls i ens endinsarem en el món fascinant
d’aquests elements tan quotidians.

• Dates: 18 desembre, 2 i 3 gener. Diversos horaris, CaixaForum
Tarragona Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: infància. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament.

Concerts del desembre de “Música per a tothom”
de Joventuts Musicals de Tarragona
DEL SILENCI A L’EMOCIÓ - MIGUEL BONAL viola de gamba.

PROGRAMA:
I - Tobias Hume: First book of Ayres Good Again / Loves Farewell
Georg Philipp Telemann: Fantasia núm. 6, TWV 40:31.
II - Marin Marais: Deuxième livre de pièces de viole. Les voix humaines
Georg Philipp Telemann: Sonata per a viola sola, TWV 40:1 Karl Friedrich Abel: Manuscrit Drexel
5871 Adagio – Allegro – Minueto.
III - Tobias Hume: First book of Ayres Darke, Darke – Deth Karl Friedrich Abel: Manuscrit Drexel
5871. Arpeggiata. Johann Sebastian Bach: Suite per a violoncel sol núm. 2, BWV 1008.

• 20 de desembre, 19 h, Teatre Metropol.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Joventuts Musicals de Tarragona.
Hi col·labora: Teatre Metropol i Teatre Tarragona. F Amb entrada de pagament.
Entrada general 10 €. Socis/sòcies de Joventuts Musicals gratuït.
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Yerma. Federico García Lorca en versió
de Francesc cerro-Ferran

A través d’una de les grans dames dels escenaris nacionals i internacionals, Mercè Sampietro, ens arriba
aquesta versió monologada de la tragèdia Yerma, de Federico García Lorca, signada pel dramaturg
Francesc Cerro-Ferran. Un retrat de l’obsessió d’una dona (casada) per ser mare i la tragèdia consegüent
de no poder-ho ser. El drama d’un matrimoni trencat per la manca d’amor i les pors i gelosia que
contínuament desperta l’entorn del matrimoni. Sampietro està acompanyada escènicament per la
inigualable veu de la cantaora Sara Sambola i el guitarrista Aleix Bové, que dirigeixen l’espectador per
una de les peces més importants de la literatura dramàtica universal.

• 19 de desembre, 19 h, CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: adults. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament.

Del silenci a l’emoció

Miguel Bonal, Viola de gamba. Música antiga.

• 20 de desembre, 19 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Joventuts musicals.
F Amb entrada de pagament.

Gauguin en Tahití. Paraíso perdido

Aquest documental ens transportarà a la Polinèsia Francesa, a les Illes Tahití i les Marqueses, per experimentar
els paisatges que van inspirar Gauguin en la cerca que el va convertir en un dels grans pintors de la modernitat.
Seguint el rastre d’una història que s’ha convertit en llegenda, aquest llargmetratge aprofundeix en les ambicions
artístiques de l’autor, convertides, alhora, en una història de fracàs pel pes de la procedència.

• 20 de desembre, 18 h, CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: adults. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament. Més informació a: https://caixaforum.org/ca/tarragona

Jornada de Portes Obertes organitzada
per l’Estudi de dansa Art i Flamenc & ACAF

Jornada de Portes Obertes organitzada per l’ Estudi de dansa Art i Flamenc & ACAF on ens endinsarem
al món de la dansa, no com una mostra i exhibició al ús, sinó com a espectadors d’un aula docent posada
en escena a un teatre.

• 21 de desembre, 17.30 h, Teatre el Magatzem - c/ Reding, 14.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Estudi de dansa Art i Flamenc & ACAF.
F Gratuït sense reserva. Reserva d’entrades a: www.artiflamenc.com
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Capsa i músic club - Nuggets: Original Artyfacts
from the First Psychedelic Era (1965-1968), 1972

1972: La música popular llangueix sota de els excessos de les grans estrelles del rock, cada vegada
més pedant, més adult, més pretensiós. Lenny Kaye, futur guitarrista de Patti Smith, que treballa en una
botiga de discos a Nova York, convenç Jac Holzmann, director d’Elektra Records, de recuperar els grups
americans de garatge de la segona meitat de la dècada anterior amb la publicació d’una recopilació. El
projecte es concreta en un doble àlbum, titulat Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era
(1965-1968), que recupera la immediatesa adolescent de les bandes de jovent blanc nordamericà de cinc
anys enrere, així com l’obertura de la ment (en tots els sentits, també en el psicodèlic, per suposat) d’aquells
xiquets que van començar a tocar a casa seva sota l’impacte de la ‘British Invasion’. Amb aquell disc, el
‘revival’ dels seixanta comença a imaginar-se, més enllà de les avorrides evolucions del rock dinosàuric
de l’època. ‘Nuggets’ sembrarà un terreny fèrtil que començarà a oferir fruits a partir del final de la dècada,
amb moviments com el ‘Paisley Underground’, la neopsicodèlia britànica o l’anomenat NRA, enllaçant amb
el pop de guitarres independent dels noranta. Sense dubte, uns dels discos més importants de la història,
per impacte, per concepte i..., també, és clar, per la música.

• 23 de desembre, 20 h, Capsa de música.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Associació de Músics de Tarragona
(aMt). F Gratuït sense reserva. Més informació: www.capsademusica.com
i www.musicstgn.com

Missa del Gall

Missa del Gall oficiada pel consiliari del Gremi Mn. Xavier Reñé i interpretada per la Coral L’Àncora. Tot
seguit adoració a l’Infant Jesús, inauguració dels diorames del Pessebre i per finalitzar recepció amb
neules i cava per a tots els assistents, organitzat per les Senyores de la Pietat.

• 24 de desembre, 19 h, Església de Sant Llorenç, pl. Pagesia.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Gremi de Pagesos, Sant Llorenç
i Sant Isidre. F Gratuït sense reserva.

Tió de Nadal

Tió de Nadal gegant que estarà esperant a tots els nens que li cantin la seva cançó i a veure si caga.

• 24 de desembre, 11 h, plaça de la 4a promoció de Sant Pere i Sant Pau.
Adreçat a: infància. Ho organitza: La Unió Associació de veïns i veïnes
de la zona nord de Tarragona. F Gratuït sense reserva.

Concert de nadal “Colors”

Una invitació a escoltar peces musicals escrites expressament pensant en les sensacions relacionades
amb els colors: la còlera, l’esperança, la serenitat, l’amor... La melodia de cada peça, la instrumentació,
el registre dels instruments, el tempo i el mestissatge, entre d’altres, fan possible que la música ens
evoqui un sentiment o un altre.

• 28 de desembre i 4 de gener, 18 h, CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: famílies. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament.
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Explora: la casa dels bolets, els bolets de casa

Majoritàriament, els bolets i els fongs viuen al bosc, casa seva, però, tot i que de vegades no els podem
veure, també estan molt presents en el nostre dia a dia. En aquest Explora podrem observar una mostra de
bolets i fongs que trobem no tan sols al nostre voltant, sinó també dins de la nostra pròpia casa. Descobrirem
la gran varietat de fongs presents i aprendrem a identificar-los. En què ens hem de fixar? Els fongs poden
perjudicar la nostra salut? Què podem fer per eliminar-los? Alguns són comestibles? Totes aquestes
preguntes i més les respondrem durant aquest viatge pel fascinant món micològic. Ens hi acompanyeu?

• 28, 29, i 30 de desembre. Diversos horaris, CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del Centenari).
Adreçat a: famílies. Ho organitza: CaixaForum Tarragona.
F Amb entrada de pagament.

Concerts del desembre de “Música per a tothom”
de Joventuts Musicals de Tarragona
Concert de Nadal de la JOIC.

• 30 de desembre, 19 h, Teatre Tarragona.
• Jove Orquestra Intercomarcal - Director: Marcel Ortega i Martí
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Joventuts Musicals de Tarragona.
Hi col·labora: Teatre Metropol i Teatre Tarragona. F Amb entrada de pagament.
Entrada general 10 €. Socis/sòcies de Joventuts Musicals gratuït.

Poemes Simfònics
Concert de Nadal de la JOIC.

• 30 de desembre, 20 h, Teatre Tarragona.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Joventuts Musicals.
F Amb entrada de pagament.

Cavalcada de reis de Sant Pere i Sant Pau

Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient a la sisena promoció de Sant Pere i Sant Pau.

• 5 de gener, 17 h.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Comissió de la cavalcada de reis
de SPSP. Hi col·labora: AAVV La Unió SPSP i AAVV Sant Pere i Sant Pau.
F Gratuït sense reserva.

Entrega de regals de SSMM els reis d’orient

Entrega de regals a tots els infants de SSMM els Reis Mags d’Orient a tots els infants.

• 5 de gener, 19.30 h. Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau.
Adreçat a: tots els públics. Ho organitza: Comissió de la cavalcada de reis de
SPSP. Hi col·labora: AAVV La Unió SPSP i AAVV Sant Pere i Sant Pau. F Gratuït
amb reserva: launio999@yahoo.es Més informació al telèfon: 977201193.

Nadal màgic

Gala de màgia a càrrec de l’Associació Tarragonina de Màgia Tarracadabra.

• 7 de gener, a les 18 h i a les 20 h, Ateneu de Tarragona.
Adreçat a: famílies. Ho organitza: Tarracadabra.
Hi col·labora: Ateneu de Tarragona. F Amb entrada de pagament: 6 €
Més informació: https://www.facebook.com/ateneu.detarragona
#NadalTGNMésProper
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Matito i el gall Antonio

El Matito té un amic, el gall Antonio, aquests dies, l’Antonio decideix amagar-se. Ja se sap que els
gall no viuen gaire tranquils per Nadal. Matito, preocupat l’anirà a buscar, trobant-se pel camí a molts
dels personatges de l’imaginari nadalenc col·lectiu. Una divertida aventura nadalenca, que acaba de
la millor manera. Perquè com diu Matito: “No hi ha cosa més bonica, no hi ha més gran llibertat, que
tenir la gent que estimes ben a la vora, al teu costat.” En una època on tot creix desmesuradament,
on s’obeeixen ordres amb missatges curts, sense sentiments i molt sensesionalistes, sense pauses,
ni silencis ni paraules. Una roda que gira sense parar. De vegades, el Nadal és això. Matito, un expert
del “no fer res” sense voler-ho es convertirà en un defensor de la pausa i el respir a través d’una bonica
relació d’amistat i una visió senzilla i alegre de la vida.

• 8 de gener, 12 h, Teatre El Magatzem.
Adreçat a: infància. Ho organitza: Teatre El Magatzem.
F Amb entrada de pagament: 18 € taquilla – 13 € anticipada (9,5 € socis/es).
Més informació a: www.cooperativaobrera.cat
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Aquesta agenda s’ha tancat el 17 de novembre de 2022.
Per saber les activitats que s’han
afegit posteriorment a aquesta data, consulta les webs
nadal.tarragona.cat o agenda.tarragona.cat
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