
Museu Arqueològic

Arxiu del Port

Museu del Port

Teatret del Serrallo

Pèrgola del Serrallo

Església i arbre 
del Serrallo

Shaula
NaosSpika

Tinglado 1 
Plaça dels Estels

Moll de Costa 
Passeig dels Estels

Divendres 17 de desembre

17 h El Teatret del Serrallo - Acte per recap-
tar fons per la Marató de TV3 · Institut d’In-
vestigació Sanitària Pere Virgili (IISPV-CER-
CA). Tallers per a infants i joves. Xerrades 
amb motiu de La Marató de TV3 sobre salut 
mental. Organitza: IISPV-CERCA

Dissabte 18 de desembre 

18 h Museu del Port - Visita guiada per 
conèixer la reforma integral i nova museo-
grafia del Museu i així descobrir la història 
del Port de Tarragona. Adreçada a pú-
blic general. Activitat amb reserva prèvia a 
museuport@porttarragona.cat o 977 259 434. 
Aforament limitat

21.30 h El Teatret del Serrallo - Àngels i Di-
monis VII. Carles Carrasco porta de nou la 
seva tradicional cita amb el cel i l’infern.  Or-
ganitza: Carles Carrasco

Diumenge 19 de desembre

9 h Tinglado 1 - La Marató de TV3

9.45 h Moll de Costa - Cursa de La Marató de TV3

11 h El Serrallo – Cercavila de la Tiona. 
L’Associació de Veïns del Serrallo us convida 
a la cercavila del seu element més tradicional

11.30 h El Teatret del Serrallo – Taller de dio-
rames de Nadal. Prepara Nadal amb els play-
mobils més bonics. Vine i aprèn a fer el teu 
diorama, participa de la creació del diorama 
comunitari i gaudeix de la mostra de diora-
mes nadalencs que tenim preparada

12 h Arxiu del Port - Coneix l’Arxiu amb el ca-
pità Apodaca. Dins el cicle “La ciutat a cau 

d’orella” organitzat per Joventut de l’Ajun-
tament de Tarragona s’inclou aquesta visita 
a l’Arxiu amb l’objectiu d’acostar el nostre 
equipament al públic jove

12.30 h El Teatret del Se-
rrallo – Taller de diora-
mes de Nadal. Prepara 
Nadal amb els playmobils 
més bonics. Vine i aprèn a 
fer el teu diorama, partici-
pa de la creació del dio-
rama comunitari i gaudeix 
de la mostra de diorames 
nadalencs que tenim pre-
parada

Dimecres 22 de desembre 

17 h Passeig dels Estels – Tast de xocolata 
calenta vora el mar

17 h  Tinglado 1 - Expressa’t.  Mostra de dan-
sa del Ballet Amaia Dorronsoro

17 h  Passeig dels Estels - Expressa’t. Mostra 
musical Yamaha Music School

17.30 h Teatret del Serrallo – Tió de les Tecle-
tes. Vine i gaudeix de la festa que l’Associa-
ció de les Tecletes ens tenen preparada

18 h Passeig dels Es-
tels – M’he portat Bé. 
Cia. La pantomima. 
“La  caçadora  d’este-
ls”:  tracta  d’una  his-
tòria  que  ens  farà  
reflexionar,  que  les  
coses  de vegades és 
millor deixar-les com 

estan, encara que sigui el que més desitgis.

18 h Tinglado 1 – Expressa’t. Mostra de l’Esco-
la de Teatre Expressa’t 

18.30 h Tinglado 1 – Expressa’t. Mostra de dan-
sa de l’Estudi de Dansa Artiflamenc & ACAF

Dijous 23 de desembre

11 a 13 h Museu del Port – Un 
Nadal mariner. Taller de ma-
nualitats. Crea la teva deco-
ració nadalenca per un arbre 
molt mariner! Adreçada a in-
fants de 5 a 12 anys sota super-

visió d’un adult. Activitat amb reserva prèvia a 
museuport@porttarragona.cat  o 977 259 434. 
Aforament limitat

11.30 a 13.30 h Passeig dels Estels - El Tió. Vine 
i fes cagar un tió ben gran al Moll de Costa

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

12 a 14 h Passeig dels Estels - Tast de vins de 
la DO Tarragona. Vine i gaudeix dels produc-
tes del territori. Coorganitza: DO Tarragona

12 a 14 h Passeig dels Estels – Fes-te una foto-
grafia dins de la Canoa de l’Ebre. Organitza: 
DO Tarragona

12 h Passeig dels Estels - Taller d’aromes de 
vins. Organitza: DO Tarragona

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

17 h Tinglado 1 – Expressa’t. Mostra de dansa 
de l’Adele Acadèmia Dansa

17 a 19 h Passeig dels Estels - Tast de vins de 
la DO Tarragona. Vine i gaudeix dels produc-
tes del territori. Coorganitza: DO Tarragona

17 h  Passeig dels Estels – Pintacares! Pinta’t 
la cara com una abella i prepara’t pel concert 
Zum

17 h  Passeig dels Estels – Pixelmaton. Apro-
fita per fer-te fotografies amb la família i els 
amics amb la cara ben pintada

18 h Placeta del Tinglado 1 - La Tresca i la Ver-
desca en concert amb Zum. Zum  és un es-
pectacle musical 
d’animació amb 
cançons i danses, 
de proposta par-
ticipativa i dirigit 
a públic familiar. 
El repertori és 
de creació i com-
posició pròpies i 
s’adapta a les ca-
racterístiques del 
públic i de la festa

19.30 h Passeig dels Estels – Expressa’t. Mos-
tra de música de la Jove TGN Big Band

Divendres 24 de desembre

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

Diumenge 26 de desembre

10 a 13 h Marina Port Tarraco 
20ª Copa Nadal Club Natació Tàrraco 

Dilluns 27 de desembre

10 a 13.30 h Refugi 1  - Visita el Magatzem Reial 
i viu la màgia de Nadal. Organitza: Ajuntament 
de Tgn. Reserves: magatzemreialtgn.koobin.cat

11 a 13 h Passeig dels Estels - Pintacares na-
dalenc. Per un dia es pintaran amb els colors 
dels seus personatges favorits i gaudiran de la 
imaginació en mans de professionals de llarga 
trajectòria

11 a 13 h Passeig dels Estels – Taller de fanalet. 
Qui no ha escoltat mai la cançó del fanalet? 
“Amb la llum del fanalet aniré a esperar els 
Tres Reis, perquè em portin moltes coses, pau 
i joia a tots els nens/es”. Doncs et convidem a 
fer el teu fanalet i portar-lo el dia 5 de gener a 
l’arribada dels Reis Mags d’Orient a Tarragona

11 h Passeig dels Estels – Taller de contes 
amb Joan Rioné. Batot és instructor de na-
vegació amb contes. Amb ell escoltarem ex-
traordinàries històries marineres i aprendrem 
a navegar i narrar amb les nostres pròpies 
històries a fi d’obtenir el títol corresponent de 
«Capità/ana de Navegació amb Contes». Edat 
recomanada: a partir de 4 anys. La proposta 
combina contacontes mariners i un taller fa-
miliar de creació de contes per a tota la família

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium 

12 h Passeig del Estels – A 
cau d’orella. Alguns secrets 
de l’Arxiu del Port de Tarra-
gona amb Rat Cebrián. A 
partir del conte Més secrets a 
l’Arxiu del Port, Rat Cebrián, 
explicarà al públic infantil al-
guns secrets que s’amaguen 
a l’Arxiu del Port

12 h Passeig dels Estels – Taller de sushi. Or-
ganitza: DO Tarragona

12 a 14 h Passeig dels Estels - Tast de vins de 
la DO Tarragona. Vine i gaudeix dels produc-
tes del territori. Coorganitza: DO Tarragona

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

12.30 h Passeig dels Estels – Taller de contes 
amb Joan Rioné. Batot és instructor de nave-
gació amb contes. Amb ell escoltarem extraor-
dinàries històries marineres i aprendrem a na-
vegar i narrar amb les nostres pròpies històries 
a fi d’obtenir el títol corresponent de «Capità/
ana de Navegació amb Contes». Edat recoma-
nada: a partir de 4 anys. La proposta combi-
na contacontes mariners i un taller familiar de 
creació de contes per a tota la família

16 a 20 h Refugi 1  - Visita el Magatzem Reial i 
viu la màgia de Nadal. Organitza: Ajuntament 
de Tgn. Reserves: magatzemreialtgn.koobin.cat

17 a 19 h Passeig dels Estels - Tast de vins de 
la DO Tarragona. Vine i gaudeix dels produc-
tes del territori. Coorganitza: DO Tarragona i 
Port Tarragona

17.30 h Passeig dels Estels – Nil i la casa de 
xocolata. Espectacle de titelles amb cançons 
infantils conegudes pels més petits. Nil és un 
nen molt trapella. Un 
dia va decidir tenir una 
aventura sense que els 
seus pares s’adones-
sin i es va perdre pel 
bosc. Va passar-se tota 
la nit perdut, fins que 
va robar una casa fan-
tàstica, feta de xocola-
ta. Però no creieu pas 
que la història acabés 
aquí...

18 h Passeig dels Estels – Tast de xocolata ca-
lenta vora el mar

18 h Tinglado 1 – Expressa’t. Mostra de dansa 
El Taller Centre de Dansa

Dimarts 28 de desembre

10 a 13.30 h Refugi 1  - Visita el Magatzem Reial 
i viu la màgia de Nadal. Organitza: Ajuntament 
de Tgn. Reserves: magatzemreialtgn.koobin.cat

11 a 13 h Passeig dels Este-
ls - Pintacares nadalenc. 
Per un dia es pintaran amb 
els colors dels seus perso-
natges favorits i gaudiran 
de la imaginació en mans 
de professionals de llarga 
trajectòria

11 a 13 h Passeig dels Estels – Taller de fanalet. 
Qui no ha escoltat mai la cançó del fanalet? 
“Amb la llum del fanalet aniré a esperar els 
Tres Reis, perquè em portin moltes coses, pau 
i joia a tots els nens/es”. Doncs et convidem a 
fer el teu fanalet i portar-lo el dia 5 de gener a 
l’arribada dels Reis Mags d’Orient a Tarragona

11 a 13 h Museu del Port – Un Nadal ma-
riner. Taller de manualitats. Crea la teva 
decoració nadalenca per un arbre molt 
mariner! Adreçada a infants de 5 a 12 anys 
sota supervisió d’un adult. Activitat amb 
reserva a museuport@porttarragona.cat  
o 977 259 434. Aforament limitat

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

12 h Platja del Miracle – Walk & Wine. Orga-
nitza DO Tarragona

12 h Passeig dels Estels – Actuació de màgia 
i taller amb Cia. Mag Stigman. Show d’ il·lu-
sionisme, màgia visual acompanyada de mú-
siques i coreografies que, a més de deixar-
nos amb la boca oberta, faran que durant una 
estona ens divertim i ens oblidem de tota la 
resta!

Les placetes 
dels Estels 



Dimarts 28 de desembre 

12 a 14 h Passeig dels Estels - Tast de vins 
dels cellers de les DO del Territori. Vine i 
gaudeix dels productes del territori. Coorga-
nitza: DO Tarragona

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

16 a 20 h Refugi 1  - Visita el Magatzem Reial i 
viu la màgia de Nadal. Organitza: Ajuntament 
de Tgn. Reserves: magatzemreialtgn.koobin.cat

17 a 19 h Passeig dels Estels - Tast de vins 
dels cellers de les DO del territori. Vine i 
gaudeix dels productes del territori. Coorga-
nitza: DO Tarragona

18 h Museu del Port - Visita guiada per 
conèixer la reforma integral i nova museo-
grafia del Museu i així descobrir la història 
del Port de Tarragona. Adreçada a pú-
blic general. Activitat amb reserva prèvia a 
museuport@porttarragona.cat o 977 259 434

18 h Arxiu del Port 
– Escape room. El  
misteri de l’arxive-
ra pretén, a través 
d’enigmes, conduir 
als participants per 
diferents indrets de 
l’Arxiu  per salvar a 
l’arxivera. Amb reser-
va prèvia

18 h Passeig dels Estels – Concert Xiula. Quan 
arriba el Big Chicken o surts definitivament de 
l’ou o et quedaràs més desplomat que les bu-
txaques de l’avi Antoniu. 
Els Xiula han nascut i crescut a la plaça, el ca-
rrer és el seu hàbitat natural; per tant, si ne-
cessites celebrar quelcom o festejar pel simple 

fet de festejar, aquest és 
el teu espectacle. Un 
batibull sorprenent de 
valors educatius, inte-
racció constant i molt 
d’humor que t’alegra el 
dia i potser no et deixi 
dormir fins ja passades 
les dotze. Gaudireu de 
la música familiar més 
top del moment, ama-
nida amb jocs, balls i 
un acompanyament 
terapèutic dels que no 
s’obliden, tot amb el seu toc de confeti i una 
mica de punkisme. Reserva: web d’Entradium

19 h El Teatret del Serrallo – Revetlla a l’Anti-
ga. El Teatret recupera la seva faceta de sala 
de ball i ho fa per acollir a la gent gran amb 
la música de l’orquestra de tota la vida. Orga-
nitza: Associació de Veïns del Serrallo

19.30 h Arxiu del Port – Escape room. El  mis-
teri de l’arxivera pretén, a través d’enigmes, 
conduir als participants per diferents indrets 
de l’Arxiu  per salvar a l’arxivera. Amb reserva 
prèvia

21 h Arxiu del Port – Escape room. El  misteri 
de l’arxivera pretén, a través d’enigmes, con-
duir als participants per diferents indrets de 
l’Arxiu  per salvar a l’arxivera. Amb reserva 
prèvia

Dimecres 29 de desembre

10 a 13.30 h Refugi 1  - Visita el Magatzem Reial 
i viu la màgia de Nadal. Organitza: Ajuntament 
de Tgn. Reserves: magatzemreialtgn.koobin.cat

11 a 13 h Passeig dels Estels – Pintacares na-
dalenc. Per un dia es pintaran amb els colors 

dels seus personatges favorits i gaudiran de la 
imaginació a mans de professionals de llarga 
trajectòria

11 a 13 h Passeig dels Estels – Taller de fanalet 
Qui no ha escoltat mai la cançó del fanalet? 
“Amb la llum del fanalet aniré a esperar els 
Tres Reis, perquè em portin moltes coses, pau 
i joia a tots els nens/es”. Doncs et convidem a 
fer el teu fanalet i portar-lo el dia 5 de gener a 
l’arribada dels Reis Mags d’Orient a Tarragona

11 h Arxiu del Port - Taller de scrapbooking. 
Taller de treballs manuals per a infants de 6 a 
12 anys amb la tècnica de l’scrapbooking amb 
el tema dels pirates. Amb reserva prèvia

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

12 h Museu del Port - Visita guiada per 
conèixer la reforma integral i nova museo-
grafia del Museu i així descobrir la història 
del Port de Tarragona. Adreçada a pú-
blic general. Activitat amb reserva prèvia a 
museuport@porttarragona.cat  o 977 259 434

12 h Passeig dels Estels - Cercavila Dixie. Mú-
sica dixie per animrar els matins de Nadal

12 h Passeig dels Estels – Taller de fòssils 
marins. Organitza DO Tarragona

12 a 14 h Passeig dels Estels - Tast de vins dels 
cellers de les DO del territori. Vine i gaudeix 
dels productes del territori. Coorganitza: DO 
Tarragona

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

16 a 20 h Refugi 1  - Visita el Magatzem Reial i 
viu la màgia de Nadal. Organitza: Ajuntament 
de Tgn. Reserves: magatzemreialtgn.koobin.cat

17 a 19 h Passeig dels Estels - Tast de vins de la 
DO Tarragona. Vine i gaudeix dels productes 
del territori. Coorganitza: DO Tarragona

18 h Passeig dels Estels – Concert Moments 
Nadalencs. Concert de versions dels 
clàssics de Nadal que amaguen una història 
entranyable amb la veu dolça i jazzística de la 
Núria Esquius

18 h Museu del Port - Visita guiada per 
conèixer la reforma integral i  nova 
museografia del Museu i així descobrir la 
història del Port de Tarragona. Adreçada 
a públic general. Activitat amb reserva 
prèvia a museuport@porttarragona.cat  o 
977 259 434. Aforament limitat

18 h Arxiu del Port – Escape room. El  misteri 
de l’arxivera pretén, a través d’enigmes, 
conduir als participants per diferents indrets 
de l’Arxiu  per salvar a l’arxivera. Amb reserva 
prèvia

19 h Passeig dels Estels – Expressa’t. Mostra 
de cant coral Singtònics i Sons de Gospel de 
Rambla Music

19.30 h Arxiu del Port – Escape room. El  
misteri de l’arxivera pretén, a través d’enigmes, 
conduir als participants per diferents indrets 
de l’Arxiu  per salvar a l’arxivera. Amb reserva 
prèvia

19 h Tinglado 1 – Expressa’t. Ioga One. Anima’t 
a relaxar-te amb una classe de ioga a la vora 
del mar

19 h Passeig dels Estels – Expressa’t.  La Coral 
del Serrallo ens oferirà el seu repertori més 
nadalenc

21 h Arxiu del Port – Escape room. El  misteri 
de l’arxivera pretén, a través d’enigmes, 

conduir als participants per diferents indrets 
de l’Arxiu  per salvar a l’arxivera. Amb reserva 
prèvia

Dijous 30 de desembre

10 a 13.30 h Refugi 1  - Visita el Magatzem Reial 
i viu la màgia de Nadal. Organitza: Ajuntament 
de Tgn. Reserves: magatzemreialtgn.koobin.cat

11 a 13 h Passeig dels Estels – Pintacares 
nadalenc. Per un dia es pintaran amb els colors 
dels seus personatges favorits i gaudiran de la 
imaginació a mans de professionals de llarga 
trajectòria

11 a 13 h Passeig dels Estels – Taller de fanalet. 
Qui no ha escoltat mai la cançó del fanalet? 
“Amb la llum del fanalet aniré a esperar els 
Tres Reis, perquè em portin moltes coses, pau 
i joia a tots els nens/es”. Doncs et convidem 
a fer el teu fanalet i portar-lo el dia 5 de 
gener a l’arribada dels Reis Mags d’Orient a 
Tarragona

11 h Arxiu del Port – Taller d’estampació. 
Taller amb Albert Asensio. Un paisatge 
per a la ratolina de l’Arxiu. Albert Asensio, 
il·lustrador i autor de la part gràfica del 
conte Més secrets a l’Arxiu del impartirà 
aquest taller adreçat a infants des dels 
5 fins als 12 anys. Amb reserva prèvia 

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

12 h Passeig dels Estels – Taller de raïms 
assecats. Organitza DO Tarragona

12 h Passeig dels Estels – Contacontes de la 
Pansa. Organitza DO Tarragona

12 a 14 h Passeig dels Estels - Sessió DJ Rayo. 
Vine a moure l’esquelet per acomiadar l’any

12 a 14 h Passeig dels Estels - Tast de vins dels 
cellers de les DO del territori. Vine i gaudeix 
dels productes del territori. Coorganitza: DO 
Tarragona

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

17 h Museu del Port - El Serrallo, un lloc 
de conte. Contacontes de la col·lecció 
‘Petit Museu’. Adreçada a infants de 4 a 
12 anys. Activitat amb reserva prèvia a 
museuport@porttarragona.cat o 977 259 434

17 h Tinglado 1 – Expressa’t. Mostra de teatre 
del Teatre Ganyotes del Club Vaixell

17 a 19 h Passeig dels Estels - Tast de vins dels 
cellers de les DO del territori. Vine i gaudeix 
dels productes del territori. Coorganitza: DO 
Tarragona

18 h Museu del Port - Visita guiada per 
conèixer la reforma integral i nova 
museografia del Museu i així descobrir la 
història del Port de Tarragona. Adreçada a 
públic general. Activitat amb reserva prèvia a 
museuport@porttarragona.cat  o 977 259 434

18 h Passeig dels Estels – Joc de pistes amb 
App vinculada. Organitza: DO Tarragona

18 h Passeig dels Estels – Tast de xocolata 
calenta a la vora del mar. Organitza: DO 
Tarragona

20 h Passeig dels Estels – Castell de focs 
artificials

Divendres 31 de desembre

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos 
màgics a la golondrina. Reserva: web 
d‘Entradium

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos 
màgics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

13 h Platja de la Comandància - Bany de Sant 
Silvestre. Organitza: Associació de Veïns del Port

17.15 h Cursa de Sant Silvestre. Organitza: 
Tarragona Fondista

Diumenge 2 de gener

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

Dilluns 3 de gener

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos mà-
gics a la golondrina. Reserva: web d‘Entradium

Dimarts 4 de gener 

11.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos 
màgics a la golondrina dels Reis Mags d’Orient

12.30 h Escala Reial - Golondrina. Passejos 
màgics a la golondrina dels Reis Mags d’Orient

17 h Museu del 
Port - Taller de 
Gyotaku. Taller de 
manualitats per a 
infants de 6 a 12 anys. 
Tècnica utilitzada 
pels pescadors 
japonesos per testimoniar les seves 
captures, s’apliquen pigments al peix i 
s’estampa la seva figura en paper de manera 
artística. Amb reserva prèvia

18 h Museu del Port - Visita 
guiada per conèixer la reforma 
integral i nova museografia 
del Museu i així descobrir la 
història del Port de Tarragona. 
Adreçada a públic general. 
Activitat amb reserva prèvia a 
museuport@porttarragona.
cat  o 977 259 434. Aforament 
limitat

18 h Arxiu del Port – Escape room. El  misteri 
de l’arxivera pretén, a través d’enigmes, 
conduir als participants per diferents indrets 
de l’Arxiu  per salvar a l’arxivera. Amb reserva 
prèvia

19.30 h Arxiu del Port – Escape room. El  
misteri de l’arxivera pretén, a través d’enigmes, 
conduir als participants per diferents indrets 
de l’Arxiu  per salvar a l’arxivera. Amb reserva 
prèvia

21 h Arxiu del Port – Escape room. El  misteri 
de l’arxivera pretén, a través d’enigmes, 
conduir als participants per diferents indrets 
de l’Arxiu  per salvar a l’arxivera. Amb reserva 
prèvia

Dimecres 5 de gener

11.30 h Museu del Port – Taller de Gyotaku. 
Taller de manualitats per a infants de 6 a 12 
anys. Amb reserva prèvia

12 h Museu del Port - Visita guiada per 
conèixer la reforma integral i nova 
museografia del Museu i així descobrir la 
història del Port de Tarragona. Adreçada 
a públic general. Activitat amb reserva 
prèvia a museuport@porttarragona.cat  
o 977 259 434. Aforament limitat 

18 h  El Teatret del Serrallo - Arribada dels 
Reis Mags d’Orient. Durant tots els dies hem 
estat fent tallers de fanalets, anima’t a portar-
lo i a il·luminar entre tots el camí cap a les 
nostres cases

Dissabte 8 de gener

12 h Museu del Port - Visita guiada per conèixer 
la reforma integral i nova museografia del 
Museu i així descobrir la història del Port de 
Tarragona. Adreçada a públic general. Activitat 
amb reserva prèvia a museuport@porttarragona.
cat  o 977 259 434. Aforament limitat

17 h Tinglado 4 – Vols jugar amb el Quintus 
i la Sabina? Vine a la domus d’aquest parell 
de germans i comparteix una tarda de jocs. 
Reserva a la web www.mnat.cat 

19 h Tinglado 1 – Andrea Motis i Josep 
Traver en concert. Andrea Motis en ofereix 
un concert en duet amb un dels músics que 
l’ha acompanyat en la seva meteòrica carrera 
com a gran artista de la trompeta. Aquest 
concert és un regal absolut per tots els sentits. 
I nv i t a c i o n s 
disponibles a 
partir del dia 
2 de gener 
de 2022 a les 
12 h  a la web 
d’Entradium

Diumenge 9 de gener

12 h Museu del Port – Ballmanetes. A ritme 
de pirata amb Mon Mas. Adreçada a infants 
a partir de 2 anys. Activitat amb reserva 
prèvia a museuport@porttarragona.cat o 
977 259 434. Aforament limitat

12.30 h Museu del Port - Visita guiada 
per conèixer la reforma integral i nova 
museografia del Museu i així descobrir la 
història del Port de Tarragona. Adreçada 
a públic general. Activitat amb reserva 
prèvia a museuport@porttarragona.cat  o 
977 259 434. Aforament limitat

Per més informació:

Museu del Port:
museuport@porttarragona.cat

Arxiu del Port:
arxiu@porttarragona.cat

Teatret del Serrallo:
elteatret@porttarragona.cat

Totes les activitats incloses en aquest 
programa, així com els seus horaris i ubicacions, 
són susceptibles de patir modificacions i/o de 
ser suspeses per motius relatius a la Covid-19 
o climatològics. Estigueu atents a les xarxes 
socials del Port de Tarragona i Moll de Costa 
per estar informats de qualsevol novetat.

Col·labora:

Bones Festes
i

Feliç 2022

nostres cases




