


Com a president del 
Port Tarragona, em plau 
presentar-te el programa 
d’activitats “Nadal de 
Somni” que ha elaborat 
l’equip de Port-Ciutat i 
on hi trobaràs més d’un 
centenar de propostes 
culturals, lúdiques, solidàries 

i esportives que se succeiran fins al 6 de gener sota el 
paraigua de la marca “Moll de Costa”.
Després de dos anys de restriccions per la pandèmia 
sanitària, enguany hem dissenyat un programa pensat 
perquè tothom hi pugui participar i pugui gaudir 
del Nadal amb tota la seva intensitat. Activitats 
innovadores, d’altres de tradicionals, espectacles 
musicals, conta-contes, tallers, màgia, passa-carrers, 
visites guiades, sortides marítimes pel port, i un seguit 
d’actuacions amb un únic propòsit: convertir el Moll de 
Costa en un passeig icònic que, especialment durant 
aquestes festes de Nadal, serà més que mai la nostra 
#RamblaDeLaCultura.
Enguany, a més, hem posat especial atenció en la 
il·luminació, amb la proposta d’Un mar de llum al 
Tinglado 2 o també amb el “Passeig dels Estels”, al Moll 
de Costa, que estic convençut que serà la delícia de 
petits, però també de grans, tot oferint un entranyable 
passeig vora al mar, una experiència carregada de 
màgia i il·lusió nadalenca.
T’animo a descobrir les propostes que t’hem preparat 
i que trobaràs en el programa que tens a les mans. 
Tenim per davant unes festes màgiques que espero 
que puguem compartir i gaudir-ne plegats al Port de 
Tarragona.
Bon Nadal! 

Saül Garreta Puig
President del Port Tarragona
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DIJOUS 1 DE DESEMBRE

19 h Teatret del Serrallo – Presentació del llibre 
Blaumarí d’Olga Xirinacs. Blaumarí aplega una 
quarantena de contes de temàtica marítima i portuària, 
alguns dels quals transcorren a Tarragona, en indrets 
tan coneguts com el Serrallo o la platja del Miracle. 
Edita: Arola editors - Servei de Publicacions del Port 
de Tarragona.  

DIVENDRES 2 DE DESEMBRE

18 h  Plaça de l’església del Serrallo - Festa de l’encesa 
de llums. El Port de Tarragona i l’Associació de Veïns 
del Serrallo us conviden a la festa més entranyable de 
l’any amb els gegants, la coral del Serrallo, xocolata 
calenta, focs d’artifici i un espectacle a càrrec de 
Genovesa Narratives Teatrals.

DISSABTE 3, DIUMENGE 4, DILLUNS 5 I DIMARTS 6 
DE DESEMBRE 

12 h El Teatret del Serrallo - Festival REC. Sessions 
Vermut. Els espectadors podran gaudir de sessions de 
cinema i en acabar podran fer un vermut, inclòs al preu 
de l’entrada. Més informació a la web del festival.

DILLUNS 12 DE DESEMBRE

11 a 19 h Tinglado 1 - El Tinglado del vi. La Guia de 
Vins de Catalunya  presenta al sector professional, a 
l’hostaleria i a la premsa, una selecció del millors vins 
i escumosos de la mà dels propis elaboradors. Cal 
confirmació prèvia  a  esdeveniments@pcats.cat.

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE

20.30 h El Teatret del Serrallo - Olga Pes en concert. 
Cantant, compositora, productora de música i 
terapeuta de la veu del Camp de Tarragona, presenta 
un concert íntim i solidari al Teatret. Taquilla inversa en 
favor de La Marató de TV3.
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DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 

9 a 13 h i 19 a 23 h Tinglado 1 - La Marató de TV3.  
Enguany la 31a edició es dedica a les malalties 
cardiovasculars, principal causa de mort als països 
desenvolupats i un dels problemes actuals de salut 
pública més rellevants. 

9.45 h Placeta del Tinglado 1 - Actuació del Griu. Amb 
aquest acte es donarà el tret de sortida de la cursa 
solidària per La Marató de TV3. Col·labora: Associació 
de Veïns de la Vall de l’Arrabassada i Músics.

10 h Moll de Costa - Sortida de l’11a Cursa solidària 
per La Marató de TV3. Cursa i caminada per la salut 
cardiovascular.   Organitza C. Athletic Track i Atheltic 
Event. 

11 h Serrallo - Cercavila de LA TIONA. L’Associació 
de Veïns del Serrallo us convida a la cercavila del seu 
element més tradicional amb els Gegants del Serrallo. 

11 h Moll de Costa, dàrsena -  Exhibició de rem. 
Col·labora Reial Club Nàutic de Tarragona (RCNT).

13 h Pèrgola del Serrallo - Concert vermut i fideuà 
solidària amb la participació dels gegants i nanos del 
Serrallo. Organitza: Ass. de Veïns del Serrallo. 

DIMARTS 20 DE DESEMBRE 

18.30 h Plaça Sant Magí - Inauguració del Pessebre 
de Ca la Rosona. Organitza: Ass. de Veïns del Serrallo.

DIJOUS 22 DE DESEMBRE

17 h Museu del Port - Un Nadal mariner. Taller de 
manualitats. Crea la teva decoració nadalenca amb 
un arbre molt mariner! Adreçada a infants de 5 a 12 
anys sota supervisió d’un adult. Reserves museuport@
porttarragona.cat o al tel. 977 259 434.

17 h El Teatret del Serrallo - El tió de les tecletes. Les 
Tecletes tornen al Teatret per fer cagar el tió més gran e 
irreverent. Ens voleu acompanyar? Més info a la web de 
les Tecletes. Activitat per a famílies sòcies de l’entitat.



DIVENDRES 23 DE DESEMBRE

11 h Museu del Port - Un Nadal mariner. Taller de 
manualitats. Crea la teva decoració nadalenca amb 
un arbre molt mariner! Adreçada a infants de 5 a 12 
anys sota supervisió d’un adult. Reserves museuport@
porttarragona.cat o al tel. 977 259 434.

11.30 a 13.30 h Placeta del Tinglado - Tió de Nadal. El 
tió XXL arriba al Moll de Costa per fer les delícies de 
petits i grans. Vine a gaudir de les tradicions catalanes 
i escalfa el bastó per picar ben fort.

12.30 h Placeta del Tinglado 1 - La BUMT. Arriba 
la versió nadalenca de la Banda Unió Musical de 
Tarragona. No us perdeu la música amb ADN tarragoní 
que reconquereix el carrer per fer-nos ballar i gaudir 
de les versions més estimades.

DIMARTS 27 DE DESEMBRE

10 a 13.30 h 16 a 20 h Refugi 1 - Visita el magatzem 
Reial i viu la màgia del Nadal. Coorganitza Ajuntament 
de Tarragona i Port de Tarragona. Invitacions a entrades.
tarragona.cat (fiança de 2€ amb retorn).

11 h Tinglado 2 - Un mar de llum. Inauguració d’aquesta 
proposta innovadora amb l’inici de les visites a un espai 
que ens farà treballar els sentits. Per l’experiència encara 
més enriquidora us animem a portar els vostres propis 
auriculars per submergir-vos al mar.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Jocs artesanals de fusta.
Il·lustracions plenes de colors.  4 en ratlla, menja boles, 
tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles, jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
taula, tacte, jocs d’equilibri... Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Espai Taller creatiu. Espai creatiu 
per gaudir en família del taller de tatoos, la creació de les 
teves pròpies xapes, entre d’altres. T’ajudem a ‘tunejar’ el 
teu Nadal. Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Espai Nadó. Hem creat un 
espai pels més petits per tal de donar servei a les seves 
necessitats. Entrada lliure.
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11 a 13.30 h Tinglado 1 - Taller de circ. El taller de circ 
de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més 
adaptable de la companyia com a activitat familiar, on 
grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre diferents 
habilitats que van des del funambulisme als equilibris 
sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim 
més. Entrada lliure.

12 h Escala Reial - Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium. Aforament limitat. 

12 h Tinglado 1 - Ulissa. Espectacle a càrrec de la cia. 
Genovesa Narratives Teatrals. Ulissa és una noia valenta 
i divertida que viu a la ciutat. Aquesta proposta és una 
relectura moderna, femenina i transgressora del gran 
clàssic d’Homer: l’Odissea. Un espectacle amb titelles i 
actors per a públic familiar. Entrada lliure. 

12 a 14 h  Placeta del Tinglado -  Nadal Gastronòmic.
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 
food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.

13 h Escala Reial - Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium. Aforament limitat.

13 h Moll de Costa - Els fabricants de caramels. 
Espectacle itinerant de titelles gegants manipulades 
pels personatges d’una màgica fàbrica de caramels. 
Aquests surten al carrer per a complir els desitjos dels 
més petits. Música amb estructures, titelles gegants i 
llançada de caramels. 

17 h Tinglado 1 - Pinta-cares nadalenc. Els pinta-
cares de Nadal són els que més il·lusió fan als nens i 
nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels seus 
personatges favorits i gaudiran de la imaginació en 
mans de professionals de llarga trajectòria de parcs 
temàtics. Pinta’t la cara i prepara’t pel concert de la 
banda més divertida del moment. És el teu moment, 
serem abelletes! Entrada lliure.

pels personatges d’una màgica fàbrica de caramels. 

cares de Nadal són els que més il·lusió fan als nens i 
nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels seus 

Els fabricants de caramels. 
Espectacle itinerant de titelles gegants manipulades 
pels personatges d’una màgica fàbrica de caramels. 

13

personatges favorits i gaudiran de la imaginació en 

actors per a públic familiar. Entrada lliure. 

cares de Nadal són els que més il·lusió fan als nens i 

Genovesa Narratives Teatrals. Ulissa és una noia valenta 

banda més divertida del moment. És el teu moment, 

i divertida que viu a la ciutat. Aquesta proposta és una 

nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels seus 
personatges favorits i gaudiran de la imaginació en 

cares de Nadal són els que més il·lusió fan als nens i 

Espectacle itinerant de titelles gegants manipulades 

més petits. Música amb estructures, titelles gegants i 

relectura moderna, femenina i transgressora del gran 
clàssic d’Homer: l’Odissea. Un espectacle amb titelles i 
relectura moderna, femenina i transgressora del gran 

banda més divertida del moment. És el teu moment, 
serem abelletes! Entrada lliure.

actors per a públic familiar. Entrada lliure. 

Espectacle a càrrec de la cia. 
Genovesa Narratives Teatrals. Ulissa és una noia valenta 

més petits. Música amb estructures, titelles gegants i 

Espectacle itinerant de titelles gegants manipulades 

més petits. Música amb estructures, titelles gegants i més petits. Música amb estructures, titelles gegants i 
llançada de caramels. 

Espectacle itinerant de titelles gegants manipulades 

 Pinta-cares nadalenc. 

temàtics. Pinta’t la cara i prepara’t pel concert de la 

i divertida que viu a la ciutat. Aquesta proposta és una 
Genovesa Narratives Teatrals. Ulissa és una noia valenta 

Els fabricants de caramels. 

temàtics. Pinta’t la cara i prepara’t pel concert de la 

12 h 

pels personatges d’una màgica fàbrica de caramels. 
Espectacle itinerant de titelles gegants manipulades 
pels personatges d’una màgica fàbrica de caramels. 

clàssic d’Homer: l’Odissea. Un espectacle amb titelles i 

mans de professionals de llarga trajectòria de parcs 
personatges favorits i gaudiran de la imaginació en 

serem abelletes! Entrada lliure.

clàssic d’Homer: l’Odissea. Un espectacle amb titelles i 

Espectacle itinerant de titelles gegants manipulades 

Taller de circ. El taller de circ El taller de circ 
de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més 
adaptable de la companyia com a activitat familiar, on adaptable de la companyia com a activitat familiar, on adaptable de la companyia com a activitat familiar, on 
grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre diferents 
habilitats que van des del funambulisme als equilibris habilitats que van des del funambulisme als equilibris 
sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim 
habilitats que van des del funambulisme als equilibris 
sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim 

 Passejos màgics a  Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium. Aforament limitat. 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 

Espectacle a càrrec de la cia. Espectacle a càrrec de la cia. 
Genovesa Narratives Teatrals. Ulissa és una noia valenta 

Espectacle a càrrec de la cia. 
Genovesa Narratives Teatrals. Ulissa és una noia valenta Genovesa Narratives Teatrals. Ulissa és una noia valenta 
i divertida que viu a la ciutat. Aquesta proposta és una i divertida que viu a la ciutat. Aquesta proposta és una i divertida que viu a la ciutat. Aquesta proposta és una 
relectura moderna, femenina i transgressora del gran 
i divertida que viu a la ciutat. Aquesta proposta és una 
relectura moderna, femenina i transgressora del gran relectura moderna, femenina i transgressora del gran 
clàssic d’Homer: l’Odissea. Un espectacle amb titelles i clàssic d’Homer: l’Odissea. Un espectacle amb titelles i 
actors per a públic familiar. Entrada lliure. 

Tinglado 1 - Taller de circ. 11 a 13.30 h 
de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més 
adaptable de la companyia com a activitat familiar, on adaptable de la companyia com a activitat familiar, on adaptable de la companyia com a activitat familiar, on adaptable de la companyia com a activitat familiar, on adaptable de la companyia com a activitat familiar, on 
grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre diferents grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre diferents 
habilitats que van des del funambulisme als equilibris 
grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre diferents 
habilitats que van des del funambulisme als equilibris 
grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre diferents 
habilitats que van des del funambulisme als equilibris habilitats que van des del funambulisme als equilibris habilitats que van des del funambulisme als equilibris 
sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim 
més. Entrada lliure.

h Escala Reial - 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium. Aforament limitat. 

Placeta del Tinglado -  12 a 14 h  Nadal Gastronòmic.Placeta del Tinglado -  Nadal Gastronòmic.Nadal Gastronòmic.
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 

Placeta del Tinglado -  12 a 14 h  
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 

Placeta del Tinglado -  
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 
food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 
food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.

Passejos màgics a Golondrina. h Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium. Aforament limitat.
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium. Aforament limitat.Entradium. Aforament limitat.Entradium. Aforament limitat.Entradium. Aforament limitat.
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17 h Tinglado 1 - Pixelmaton. PixelMoreno ens porta 
la seva càmera de fotos més vintage. Aprofita la teva 
carona pintada i fes-te una foto que tindràs per sempre. 

18 h Tinglado 1 - La Tresca i la Verdesca en concert 
amb Zum. Espectacle musical d’animació amb 
cançons i danses, de proposta participativa, dirigit a 
públic familiar. El repertori és de creació i composició 
pròpies i s’adapta a les característiques del públic i de 
la festa. Entrada lliure amb aforament limitat.

18 a 21 h Placeta del Tinglado - Nadal gastronòmic. 
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 
food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.

19 h Placeta del Tinglado 1 - Tardes de Nadal musicals. 
Les corals i formacions musicals vocals de la ciutat 
volen acostar la música nadalenca al públic. Vine i 
gaudeix de la música en directe en un entorn màgic. 
Arrenca la quarta edició d’Expressa’t!

DIMECRES 28 DE DESEMBRE

10 a 13.30 h i 16 a 20 h Refugi 1 -Visita el magatzem 
Reial i viu la màgia de Nadal. Ajuntament de Tarragona 
i Port Tarragona. Invitacions a entrades.tarragona.cat 
(fiança de 2€ amb retorn).

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Espai Nadó. Hem creat un 
espai pels més petits per tal de donar servei a les seves 
necessitats. Entrada lliure.

11h a 13.30 h Tinglado 1 - Jocs artesanals de fusta.
Il·lustracions plenes de colors.  4 en ratlla, menja boles, 
tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
taula, tacte, jocs d’equilibri... Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Espai Taller creatiu. Espai 
creatiu pergaudir en família del taller de tatoos, la 
creació de les teves pròpies xapes, entre d’altres. 
T’ajudem a ‘tunejar’ el teu Nadal. Entrada lliure.

espai pels més petits per tal de donar servei a les seves 
necessitats. Entrada lliure.

boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
taula, tacte, jocs d’equilibri... Entrada lliure.
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carona pintada i fes-te una foto que tindràs per sempre. carona pintada i fes-te una foto que tindràs per sempre. carona pintada i fes-te una foto que tindràs per sempre. 

 La Tresca i la Verdesca en concert  La Tresca i la Verdesca en concert 
Espectacle musical d’animació amb 

 La Tresca i la Verdesca en concert 
Espectacle musical d’animació amb Espectacle musical d’animació amb Espectacle musical d’animació amb Espectacle musical d’animació amb 

cançons i danses, de proposta participativa, dirigit a cançons i danses, de proposta participativa, dirigit a 
públic familiar. El repertori és de creació i composició públic familiar. El repertori és de creació i composició 
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públic familiar. El repertori és de creació i composició 
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Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 

Tinglado 1 - Pixelmaton. Tinglado 1 - Tinglado 1 - 
la seva càmera de fotos més vintage. Aprofita la teva la seva càmera de fotos més vintage. Aprofita la teva 
carona pintada i fes-te una foto que tindràs per sempre. carona pintada i fes-te una foto que tindràs per sempre. carona pintada i fes-te una foto que tindràs per sempre. carona pintada i fes-te una foto que tindràs per sempre. 

 La Tresca i la Verdesca en concert 18 h Tinglado 1 -
Espectacle musical d’animació amb Espectacle musical d’animació amb 

cançons i danses, de proposta participativa, dirigit a cançons i danses, de proposta participativa, dirigit a 
públic familiar. El repertori és de creació i composició públic familiar. El repertori és de creació i composició 
pròpies i s’adapta a les característiques del públic i de 
públic familiar. El repertori és de creació i composició públic familiar. El repertori és de creació i composició 

la festa. Entrada lliure amb aforament limitat.la festa. Entrada lliure amb aforament limitat.la festa. Entrada lliure amb aforament limitat.la festa. Entrada lliure amb aforament limitat.
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17 a 20 h Tinglado 1 - Pintacares nadalenc. Els 
pintacares de Nadal són els que més il·lusió fa als nens 
i nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels 
seus personatges favorits i gaudiran de la imaginació 
en mans de professionals de llarga trajectòria com 
a maquilladors i maquilladores de parcs temàtics. 
Entrada lliure. 

17 a 20 h Tinglado 1 - Espai Nadó. Hem creat un espai 
d’acollida pels més petits per tal de donar servei a les 
seves necessitats. Entrada lliure.

17 a 20 h Tinglado 1 - Jocs artesanals de fusta. 
Il·lustracions plenes de colors.  4 en ratlla, menja boles, 
tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
taula, tacte, jocs d’equilibri... Entrada lliure

17 a 20 h Tinglado 1 - Taller de circ. El taller de circ 
de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més 
adaptable de la companyia com a activitat familiar, on 
grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre diferents 
habilitats. Entrada lliure.

17 h Tinglado 1 - Taller de màgia amb el Mag Stigman. 
Veniu i apreneu a fer els vostres propis jocs de màgia. 
Entrada lliure amb aforament limitat.

18 a 21 h Placeta del Tinglado - Nadal gastronòmic. 
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, food 
trucks i tast de vins. Productes artesans del territori. 
Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port de 
Tarragona amb la col·laboració de, bodega Gerard i 
DOTgn.

18 h Museu del Port - Descobreix el Museu del 
Port. Visita comentada. Idioma castellà Reserves: 
museuport@porttarragona.cat  o al tel. 977 259 434.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Taller de circ. De la Cia. 
Passabarret és ximple!. La proposta més adaptable 
com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) 
poden aprendre diferents habilitats que van des del 
funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, 
cicles, xanques i moltíssim més. Entrada lliure.

12 h Escala Reial - Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium.

12 h Tinglado 1 - Eva Dinsdungat ens porta l’adaptació 
d’algun dels contes de Hans Christian Andersen. La 
Marieta, una pagesa dolça i divertida serà l’encarregada 
d’explicar-nos aquest recull d’Andersen, autor conegut 
sobretot pels seus contes infantils. Entrada lliure.

12 a 14 h  Placeta del Tinglado - Nadal gastronòmic. 
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 
food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.

13 h Escala Reial - Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium.

Taller de màgia amb el Mag Stigman.
Veniu i apreneu a fer els vostres propis jocs de màgia. 
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 Tinglado 1 - 

Taller de circ. Taller de circ. De la Cia. 
Passabarret és ximple!. La proposta més adaptable Passabarret és ximple!. La proposta més adaptable 
com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) 
poden aprendre diferents habilitats que van des del 
funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, 
cicles, xanques i moltíssim més. Entrada lliure.
funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, 
cicles, xanques i moltíssim més. Entrada lliure.cicles, xanques i moltíssim més. Entrada lliure.

Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 

Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 

 ens porta l’adaptació  ens porta l’adaptació 
Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. 

Marieta, una pagesa dolça i divertida serà l’encarregada Marieta, una pagesa dolça i divertida serà l’encarregada Marieta, una pagesa dolça i divertida serà l’encarregada 
d’explicar-nos aquest recull d’Andersen, autor conegut d’explicar-nos aquest recull d’Andersen, autor conegut 
sobretot pels seus contes infantils. Entrada lliure.sobretot pels seus contes infantils. Entrada lliure.sobretot pels seus contes infantils. Entrada lliure.

 Tinglado 1 -  Tinglado 1 - 11 a 13.30 h11 a 13.30 h
Passabarret és ximple!. La proposta més adaptable Passabarret és ximple!. La proposta més adaptable 
com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) 
poden aprendre diferents habilitats que van des del poden aprendre diferents habilitats que van des del 
funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, 
poden aprendre diferents habilitats que van des del 
funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, 
poden aprendre diferents habilitats que van des del 
funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, 
cicles, xanques i moltíssim més. Entrada lliure.cicles, xanques i moltíssim més. Entrada lliure.cicles, xanques i moltíssim més. Entrada lliure.

Escala Reial - h 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 

Escala Reial - Golondrina. 

Entradium.Entradium.

 Tinglado 1 - 20 h Pintacares nadalenc.  Tinglado 1 - Els Pintacares nadalenc. 
pintacares de Nadal són els que més il·lusió fa als nens 

 Tinglado 1 - 17
pintacares de Nadal són els que més il·lusió fa als nens 

 Tinglado 1 - 
pintacares de Nadal són els que més il·lusió fa als nens pintacares de Nadal són els que més il·lusió fa als nens pintacares de Nadal són els que més il·lusió fa als nens 
i nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels 
pintacares de Nadal són els que més il·lusió fa als nens 
i nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels i nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels i nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels 
seus personatges favorits i gaudiran de la imaginació seus personatges favorits i gaudiran de la imaginació seus personatges favorits i gaudiran de la imaginació 
en mans de professionals de llarga trajectòria com 
seus personatges favorits i gaudiran de la imaginació seus personatges favorits i gaudiran de la imaginació 
en mans de professionals de llarga trajectòria com 
seus personatges favorits i gaudiran de la imaginació 
en mans de professionals de llarga trajectòria com en mans de professionals de llarga trajectòria com en mans de professionals de llarga trajectòria com 
a maquilladors i maquilladores de parcs temàtics. 
en mans de professionals de llarga trajectòria com en mans de professionals de llarga trajectòria com 
a maquilladors i maquilladores de parcs temàtics. a maquilladors i maquilladores de parcs temàtics. a maquilladors i maquilladores de parcs temàtics. a maquilladors i maquilladores de parcs temàtics. 
Entrada lliure. 

Espai Nadó. Hem creat un espai Hem creat un espai Tinglado 1 - Espai Nadó. Hem creat un espai Tinglado 1 - 
d’acollida pels més petits per tal de donar servei a les 

Espai Nadó. 
d’acollida pels més petits per tal de donar servei a les d’acollida pels més petits per tal de donar servei a les 
seves necessitats. Entrada lliure.seves necessitats. Entrada lliure.

14 15



18 h Tinglado 1 - Mag Stigman.  Fabulós és l’adjectiu 
més adequat i més fàcil per definir tot el que succeeix 
en aquest espectacle. Durant una hora, aquest fantàstic 
artista ens acompanyarà amb números de màgia 
visual, músiques i coreografies que ens deixaran amb 
la boca oberta. Entrada lliure amb aforament limitat.

19 h Placeta del Tinglado 1 - Tardes de Nadal musicals. 
Les corals i formacions musicals vocals de la ciutat 
volen acostar la música nadalenca al públic. Vine i 
gaudeix de la música en directe en un entorn màgic. 
Arrenca la quarta edició d’Expressa’t!

DIJOUS 29 DE DESEMBRE

10 a 13.30 h i 16 a 20 h Refugi 1 - Visita el magatzem 
Reial i viu la màgia de Nadal. Coorganitza Ajuntament 
de Tarragona i Port Tarragona. Invitacions a entrades.
tarragona.cat (fiança de 2€ amb retorn).

11 a 13.30 h  Tinglado 1 - Espai Nadó. Hem creat un 
espai d’acollida per als més petits per tal de donar 
servei a les seves necessitats. Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Jocs artesanals de fusta.
Il·lustracions plenes de colors.  4 en ratlla, menja boles,

tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
taula, tacte, jocs d’equilibri...  Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Espai Taller creatiu. Espai 
creatiu per gaudir en família del taller de tatoos, 
la creació de les teves pròpies xapes, entre d’altres. 
T’ajudem a tunejar el teu Nadal. Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Taller de circ. El taller de circ 
de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més 
adaptable de la companyia com a activitat familiar, on 
grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre diferents 
habilitats que van des del funambulisme als equilibris 
sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim 
més. Entrada lliure.

12 h Escala Reial - Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium.

12 h Tinglado 1 - Arbre de Sucre. Ada Cusidó ens porta 
l’adaptació pròpia d’un conte del Joles Senell (contes 
dolços).  Una narració on passejarem per les diferents 
estacions de l’any, veurem com canvia el paisatge, i 
com canviem nosaltres! Entrada lliure amb aforament 
limitat.
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Tardes de Nadal musicals.
Les corals i formacions musicals vocals de la ciutat Les corals i formacions musicals vocals de la ciutat 
volen acostar la música nadalenca al públic. Vine i volen acostar la música nadalenca al públic. Vine i 
gaudeix de la música en directe en un entorn màgic. gaudeix de la música en directe en un entorn màgic. 

 Refugi 1 - Visita el magatzem Visita el magatzem 
Ajuntament 

tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
taula, tacte, jocs d’equilibri...  Entrada lliure.taula, tacte, jocs d’equilibri...  Entrada lliure.taula, tacte, jocs d’equilibri...  Entrada lliure.

 Tinglado 1 - Espai  Tinglado 1 - Espai Espai Taller creatiu.  Tinglado 1 - 
creatiu per gaudir en família del taller de tatoos, creatiu per gaudir en família del taller de tatoos, creatiu per gaudir en família del taller de tatoos, creatiu per gaudir en família del taller de tatoos, creatiu per gaudir en família del taller de tatoos, 
la creació de les teves pròpies xapes, entre d’altres. la creació de les teves pròpies xapes, entre d’altres. la creació de les teves pròpies xapes, entre d’altres. 
T’ajudem a tunejar el teu Nadal. Entrada lliure.T’ajudem a tunejar el teu Nadal. Entrada lliure.T’ajudem a tunejar el teu Nadal. Entrada lliure.T’ajudem a tunejar el teu Nadal. Entrada lliure.

Tinglado 1 - Taller de circ. 11 a 13.30 h 
de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més de la Cia. Passabarret és ximple! La proposta més 
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12 a 14 h Placeta del Tinglado - Nadal Gastronòmic. 
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 
food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.

13 h Escala Reial - Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
entradium.

17 a 20 h Tinglado 1 - Pinta-cares nadalenc. Els 
pintacares de Nadal són els que més il·lusió fa als nens 
i nenes. Per un dia es pintaran amb els colors dels seus 
personatges favorits i gaudiran de la imaginació en 
mans de professionals de llarga trajectòria. Entrada 
lliure.

17 a 20 h Tinglado 1 - Espai Nadó. Hem creat un espai 
d’acollida per als més petits per tal de donar servei a 
les seves necessitats. Entrada lliure.

17 a 20 h Tinglado 1 - Jocs artesanals de fusta.
Il·lustracions plenes de colors.  4 en ratlla, menja boles, 
tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles... jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
taula, tacte, jocs d’equilibri... Entrada lliure.

17 a 20 h Tinglado 1 - Taller de circ. De la Cia. Passabarret 
és ximple! La proposta més adaptable com a activitat 
familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) poden aprendre 
habilitats que van des del funambulisme als equilibris 
sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim 
més. Entrada lliure.

18 a 21 h Placeta del Tinglado - Nadal Gastronòmic. 
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, food 
trucks i tast de vins. Productes artesans del territori. 

18 h Tinglado 1 - Nil i la casa de xocolata. Espectacle 
de titelles amb cançons infantils conegudes pels més 
petits. Nil és un nen molt trapella. Va passar-se tota la 
nit perdut, fins que va trobar una casa fantàstica, feta 
de xocolata. Però no creieu pas que la història acabés 
aquí... veniu i descobriu la resta. Entrada lliure amb 
aforament limitat.

18.45 h Tinglado 1 - Tast de xocolata calenta vora el 
mar (fins a exhaurir existències).

19 h Placeta del Tinglado 1 - Tardes de Nadal musicals. 
Les corals i formacions musicals vocals de la ciutat 
volen acostar la música nadalenca al públic. Vine i 
gaudeix de la música en directe en un entorn màgic. 
Arrenca la quarta edició d’Expressa’t!
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food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
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food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.
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Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.
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la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
entradium.
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
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sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim 
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Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, food 

Nadal Gastronòmic. 
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Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, food 
trucks i tast de vins. Productes artesans del territori. 

Nil i la casa de xocolata. 
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DIVENDRES 30 DE DESEMBRE

10 a 13.30 h Refugi 1 - Visita el magatzem Reial i 
viu la màgia de Nadal. Coorganitza Ajuntament de 
Tarragona i Port Tarragona. Invitacions a entrades.
tarragona.cat (fiança de 2€ amb retorn).

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Espai Nadó. Hem creat un 
espai d’acollida pels més petits per tal de donar servei 
a les seves necessitats. Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Jocs artesanals de fusta.
Il·lustracions plenes de colors.  4 en ratlla, menja boles, 
tir d’anelles, pesca peixos, enigma, taula de pius, tir de 
boles... Jocs d’enginy, trencaclosques, memori, jocs de 
taula, tacte, jocs d’equilibri... Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Espai Taller creatiu. Espai 
creatiu per gaudir en família del taller de tatoos, 
la creació de les teves pròpies xapes, entre d’altres. 
T’ajudem a tunejar el teu Nadal. Entrada lliure.

11 a 13.30 h Tinglado 1 - Taller de circ. De la Cia. 
Passabarret és ximple! La proposta més adaptable 
com a activitat familiar, on grans i petits (sí, sí... junts!) 
poden aprendre diferents habilitats que van des del 
funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, 
cicles, xanques i moltíssim més. Entrada lliure.

12 h Escala Reial - Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium.

12 h Tinglado 1 - Somriu. Santi Rovira ens porta 
la història d’un trobador carregat amb un sac de 
somriures… Com acabarà tot plegat? Un espectacle 
d’animació amb cançons, danses i jocs dansats 
emmarcat en una història plena de màgia i fantasia. 
Entrada lliure amb aforament limitat.

12 a 14 h Placeta del Tinglado - Nadal Gastronòmic. 
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 
food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.

13 h Escala Reial - Golondrina. Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 
Entradium.
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espai d’acollida pels més petits per tal de donar servei 

Tinglado 1 - Tinglado 1 - 
espai d’acollida pels més petits per tal de donar servei 
a les seves necessitats. Entrada lliure.a les seves necessitats. Entrada lliure.

Tinglado 1 - 

Escala Reial -Escala Reial - Passejos màgics a Escala Reial - Passejos màgics a Passejos màgics a 
la Golondrina dels Reis Mags d’Orient. Reserves a 

 Golondrina. 12 h 
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18 h Tinglado 1 - Billy Boom Band. El súper concert de 
la banda de rock per a nens i nenes apta pels grans. 
Billly Boom Band és un projecte de música rock per a 
totes les edats que està transformant el concepte de 
la música infantil. Entrada lliure amb aforament limitat.

18 a 21 h Placeta del Tinglado - Nadal Gastronòmic. 
Vine i gaudeix dels vermuts, cerveses, vi calent, 
food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
territori. Coorganitza: Ajuntament de Tarragona i Port 
Tarragona, bodega Gerard i DOTgn.

19 h Placeta del Tinglado 1 - Passacarrers de Cavallets 
de mar. Espectacle itinerant de llum on els cavallets de 
mar ens acompanyen per dir adéu als dies intensos que 
es viuran en el 
Tinglado 1 i tota 
la feina que 
c o n t i n u a r a n 
fent els patges 
dels Reis Mags 
fins a la seva 
arribada.

19.30 h Moll de Costa - Espectacle Piromusical. Tots 
preparats per viure un castell de focs ben especial 
amb la música més nadalenca a càrrec de la Pirotècnia 
Estalella. 

DISSABTE 31 DE DESEMBRE

11 h Rellotge del Port (Dic de Llevant) - L’Home dels 
Nassos arriba al rellotge per celebrar el seu centenari. 

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

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

13 h Platja de la Comandància - Bany de Sant Silvestre. 
Organitza AAVV Barri del Port.

17.15 h Sortida des del Serrallo - Cursa de Sant 
Silvestre.

Escala Reial - Golondrina. 

Entradium.
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food trucks i tast de vins. Productes artesans del 
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DILLUNS 2 DE GENER

12 h  El Teatret del Serrallo - Els tres Reis Mags i la 
reina Gaspara. Taller i Espectacle d’ombres a càrrec de 
la companyia La boia Teatre. Dues patges màgiques 
de l’Estrella d’Orient han arribat a la Terra abans d’hora 
i necessiten l’ajuda de totes les persones del món. El 
públic podrà gaudir del taller per crear la seva pròpia 
titella i gaudir de l’espectacle d’ombres des de casa. 
Entrada lliure amb aforament limitat.

DIMARTS 3 DE GENER

11 h Museu del Port - Al Museu pesca la història! 
Visita en família el Museu del Port i descobreix-lo 
d’una manera diferent! La descoberta dels objectes 
relacionats amb el port comercial, pesquer i esportiu 
serviran de fil conductor per apropar-nos la història 
i el present del Port de Tarragona amb una visita 
adaptada al públic familiar. Reserves: museuport@
porttarragona.cat o al telèfon 977259434.

17 h i a les 18.30 h Arxiu del Port - Escape Room. El  
misteri de l’arxivera. A través d’enigmes es pretén 
conduir als participants per diferents indrets de 
l’Arxiu on gràcies als seus encerts podran o no salvar 
a l’arxivera. Activitat gratuïta. Reserves a: arxiu@
porttarragona.cat.

20 h Tinglado 1 - Andrea Motis i Josep Traver en 
concert. Andrea Motis ens ofereix un concert en 
duet amb un dels músics que l’ha anat acompanyant 
en la seva meteòrica carrera com a gran artista de la 
trompeta a tots els nivells en el panorama musical de 
la nostra època. Aquest concert, un regal absolut per a 
tots els sentits, ens convida a gaudir de la música  en un 
entorn incomparable. Invitacions disponibles a la web 
d’entradium a partir del dia 27 de desembre a les 12 h.

trompeta a tots els nivells en el panorama musical de 
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20 h Arxiu del Port - Escape Room. El  misteri de 
l’arxivera. A través d’enigmes es pretén conduir als 
participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat 
gratuïta. Reserves a: arxiu@porttarragona.cat.

DIMECRES 4 DE GENER

11 h Arxiu del Port 
- Contacontes. Els 
secrets de l’Arxiu. 
Rat Cebrián serà 
l’encarregada de 
descobrir-nos els 
secrets de l’Arxiu del 
Port. Activitat familiar 
per a infants de 3 a 
12 anys. Reserves a: 
arxiu@porttarragona.
cat.

17 h Museu del Port - Al Museu pesca la història!  
Visita en família el Museu del Port i descobreix-lo 
d’una manera diferent! La descoberta dels objectes 
relacionats amb el port comercial, pesquer i esportiu 
serviran de fil conductor per apropar-nos a la història 
i el present del Port de Tarragona amb una visita 
adaptada al públic familiar. Reserves: museuport@
porttarragona.cat  o al telèfon 977259434.

17 h Arxiu del Port - Escape Room. El  misteri de 
l’arxivera. A través d’enigmes es pretén conduir als 
participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat 
gratuïta. Reserves a: arxiu@porttarragona.cat.

18.30 h Arxiu del Port - Escape Room. El  misteri 
de l’arxivera. Activitat gratuïta. Reserves a: arxiu@
porttarragona.cat.

20 h Arxiu del Port - Escape Room. El  misteri de 
l’arxivera. Activitat gratuïta. Reserves a: arxiu@
porttarragona.cat.

Activitat gratuïta. Reserves a: arxiu@i el present del Port de Tarragona amb una visita 
adaptada al públic familiar. Reserves: museuport@
porttarragona.cat  o al telèfon 977259434.

Activitat gratuïta. Reserves a: arxiu@

relacionats amb el port comercial, pesquer i esportiu 

porttarragona.cat.

Escape Room. El  misteri de 
Activitat gratuïta. Reserves a: arxiu@

de l’arxivera. 

i el present del Port de Tarragona amb una visita 
adaptada al públic familiar. Reserves: museuport@
porttarragona.cat  o al telèfon 977259434.

Visita en família el Museu del Port i descobreix-lo Visita en família el Museu del Port i descobreix-lo 
d’una manera diferent! La descoberta dels objectes 

Arxiu del Port - 
de l’arxivera. 

Museu del Port - 
Visita en família el Museu del Port i descobreix-lo Activitat gratuïta. Reserves a: arxiu@de l’arxivera. 

Arxiu del Port - serviran de fil conductor per apropar-nos a la història 
i el present del Port de Tarragona amb una visita i el present del Port de Tarragona amb una visita 
adaptada al públic familiar. Reserves: museuport@

Museu del Port - 
Visita en família el Museu del Port i descobreix-lo 

serviran de fil conductor per apropar-nos a la història 

d’una manera diferent! La descoberta dels objectes 
relacionats amb el port comercial, pesquer i esportiu 

17 h 

Escape Room. El  misteri de Escape Room. El  misteri de Escape Room. El  misteri de 
A través d’enigmes es pretén conduir als 

Escape Room. El  misteri de 

participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat 
participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat 
participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat 
gratuïta. Reserves a: arxiu@porttarragona.cat.

11 h Arxiu del Port Arxiu del Port 
Contacontes. Els 

Arxiu del Port 
- Contacontes. Els 
secrets de l’Arxiu. secrets de l’Arxiu. 
Rat Cebrián serà Rat Cebrián serà Rat Cebrián serà Rat Cebrián serà 
l’encarregada de l’encarregada de l’encarregada de 
descobrir-nos els 
l’encarregada de 
descobrir-nos els 
secrets de l’Arxiu del secrets de l’Arxiu del 
Port. Activitat familiar Port. Activitat familiar 
per a infants de 3 a per a infants de 3 a 
12 anys. Reserves a: 12 anys. Reserves a: 
arxiu@porttarragona.
cat.

Al Museu pesca la història!  Al Museu pesca la història!  
Visita en família el Museu del Port i descobreix-lo Visita en família el Museu del Port i descobreix-lo 

Arxiu del Port - 20 h 20 h Arxiu del Port - Arxiu del Port - 
A través d’enigmes es pretén conduir als A través d’enigmes es pretén conduir als A través d’enigmes es pretén conduir als 

participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat 
gratuïta. Reserves a: arxiu@porttarragona.cat.gratuïta. Reserves a: arxiu@porttarragona.cat.

DIMECRES 4 DE GENERDIMECRES 4 DE GENER

 Escape Room. El  misteri de  Escape Room. El  misteri de  Escape Room. El  misteri de 17 h Arxiu del Port  Escape Room. El  misteri de 
A través d’enigmes es pretén conduir als A través d’enigmes es pretén conduir als 

participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
A través d’enigmes es pretén conduir als 

participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
A través d’enigmes es pretén conduir als 

participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies participants per diferents indrets de l’Arxiu on gràcies 
als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat als seus encerts podran o no salvar a l’arxivera. Activitat 
gratuïta. Reserves a: arxiu@porttarragona.cat.gratuïta. Reserves a: arxiu@porttarragona.cat.gratuïta. Reserves a: arxiu@porttarragona.cat.
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DIJOUS 5 DE GENER

18.15 h Moll de pescadors - Arribada dels Reis Mags 
d’Orient. Els Reis arriben a la ciutat com cada any, 
carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los 
la benvinguda.

18.30 h El Teatret del Serrallo - Arribada dels Reis 
Mags d’Orient. Els Reis faran els seus parlaments 
per explicar-nos el seu viatge màgic des de terres 
llunyanes.

MÉS INFORMACIÓ

* Horaris de Nadal del Museu del Port: De dimarts a 
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: 
24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10 a 14 h. Tancat: 
25 de desembre, 1 i 6 de gener.

* Des del 27 al 30 de desembre el Tinglado 1 acollirà 
d’11 h a 13.30 h i de 17  h a 20 h. el diorama de playmobil 
de l’arribada dels Reis Mags a Tarragona a càrrec de 
la Nena de los clicks, que ens presenta amb tot detall 
l’arribada dels Reis al Port de Tarragona.

*Des del 27 de desembre fins al 30 de gener el 
Tinglado 2 - Un mar de llum, es convertirà en un 
laboratori de llum, un espai sensorial de llum i sons 
que traslladaran al públic a una experiència d’immersió 
absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies 
de petits i grans des del fons marí fins  a la superfície. 
Horaris de visita: De dimarts a dissabtes de 10 a 13 h i 
de 16 a 19 h. Diumenge i festius d’11 a 14 h.

*Per a més informació podeu consultar les xarxes 
socials del Museu de l Port de Tarragona, Arxiu del Port 
de Tarragona, Moll de costa i el Teatret del Serrallo, així 
com la web del Port de Tarragona.

*Els espectacles amb invitació els podreu trobar a la 
web d’entradium.
Golondrina: dilluns 19 de desembre a les 12 h.
Andrea Motis: dimarts 27 de desembre a les 12 h.

de l’arribada dels Reis Mags a Tarragona a càrrec de 

*Des del 27 de desembre fins al 30 de gener el 

*Els espectacles amb invitació els podreu trobar a la 

laboratori de llum, un espai sensorial de llum i sons 
que traslladaran al públic a una experiència d’immersió 

Horaris de visita: De dimarts a dissabtes de 10 a 13 h i Horaris de visita: De dimarts a dissabtes de 10 a 13 h i Horaris de visita: De dimarts a dissabtes de 10 a 13 h i 
de 16 a 19 h. Diumenge i festius d’11 a 14 h.

l’arribada dels Reis al Port de Tarragona.l’arribada dels Reis al Port de Tarragona.

 Un mar de llum Un mar de llum
laboratori de llum, un espai sensorial de llum i sons 

*Els espectacles amb invitació els podreu trobar a la 
web d’entradium.

la Nena de los clicks, que ens presenta am

que traslladaran al públic a una experiència d’immersió 
absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies 

de Tarragona, Moll de costa i el Teatret del Serrallo, així 
socials del Museu de l Port de Tarragona, Arxiu del Port 

laboratori de llum, un espai sensorial de llum i sons 
que traslladaran al públic a una experiència d’immersió 

de l’arribada dels Reis Mags a Tarragona a càrrec de 
b tot detall 

 Un mar de llum

l’arribada dels Reis al Port de Tarragona.

*Des del 27 de desembre fins al 30 de gener el *Des del 27 de desembre fins al 30 de gener el *Des del 27 de desembre fins al 30 de gener el 

de Tarragona, Moll de costa i el Teatret del Serrallo, així 

absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies 
de petits i grans des del fons marí fins  a la superfície. 
absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies 
de petits i grans des del fons marí fins  a la superfície. 

que traslladaran al públic a una experiència d’immersió 
absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies 

socials del Museu de l Port de Tarragona, Arxiu del Port 

de petits i grans des del fons marí fins  a la superfície. 

de l’arribada dels Reis Mags a Tarragona a càrrec de 

socials del Museu de l Port de Tarragona, Arxiu del Port 
de Tarragona, Moll de costa i el Teatret del Serrallo, així 
socials del Museu de l Port de Tarragona, Arxiu del Port 
de Tarragona, Moll de costa i el Teatret del Serrallo, així 

laboratori de llum, un espai sensorial de llum i sons 

com la web del Port de Tarragona.

de l’arribada dels Reis Mags a Tarragona a càrrec de 
la Nena de los clicks, que ens presenta am

laboratori de llum, un espai sensorial de llum i sons 

la Nena de los clicks, que ens presenta am

de petits i grans des del fons marí fins  a la superfície. 
Horaris de visita: De dimarts a dissabtes de 10 a 13 h i 

absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies 
de petits i grans des del fons marí fins  a la superfície. 
absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies 

, es convertirà en un 

que traslladaran al públic a una experiència d’immersió 
absoluta. Un  laboratori de llum que farà les delícies 

Tinglado 2 
laboratori de llum, un espai sensorial de llum i sons 

*Per a més informació podeu consultar les xarxes 

 dilluns 19 de desembre a les 12 h.
web d’entradium.
Golondrina:

, es convertirà en un 

la Nena de los clicks, que ens presenta am

*Des del 27 de desembre fins al 30 de gener el 

de 16 a 19 h. Diumenge i festius d’11 a 14 h.

Arribada dels Reis Mags Arribada dels Reis Mags Arribada dels Reis Mags 
Els Reis arriben a la ciutat com cada any, 

Arribada dels Reis Mags 

carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los 

El Teatret del Serrallo - 
Els Reis faran els seus parlaments Els Reis faran els seus parlaments 

per explicar-nos el seu viatge màgic des de terres per explicar-nos el seu viatge màgic des de terres per explicar-nos el seu viatge màgic des de terres 

DIJOUS 5 DE GENERDIJOUS 5 DE GENERDIJOUS 5 DE GENER

Moll de pescadors - 18.15 h 18.15 h Moll de pescadors - Moll de pescadors - 
Els Reis arriben a la ciutat com cada any, Els Reis arriben a la ciutat com cada any, Els Reis arriben a la ciutat com cada any, 

carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los carregats de màgia i il·lusió. Us esperem per donar-los 
la benvinguda.la benvinguda.

18.30 h El Teatret del Serrallo - 18.30 h 
Mags d’Orient. 

El Teatret del Serrallo - El Teatret del Serrallo - 
Els Reis faran els seus parlaments 

per explicar-nos el seu viatge màgic des de terres per explicar-nos el seu viatge màgic des de terres per explicar-nos el seu viatge màgic des de terres per explicar-nos el seu viatge màgic des de terres 

MÉS INFORMACIÓMÉS INFORMACIÓMÉS INFORMACIÓ

* Horaris de Nadal del Museu del Port: * Horaris de Nadal del Museu del Port: De dimarts a * Horaris de Nadal del Museu del Port: 
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: 

De dimarts a * Horaris de Nadal del Museu del Port: 
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: 
24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10 a 14 h. Tancat: 
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: 
24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10 a 14 h. Tancat: 
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: 
24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10 a 14 h. Tancat: 
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Horaris especials: 
24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10 a 14 h. Tancat: 24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10 a 14 h. Tancat: 24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10 a 14 h. Tancat: 
25 de desembre, 1 i 6 de gener.

* Des del 27 al 30 de desembre el Tinglado 1 a* Des del 27 al 30 de desembre el Tinglado 1 a* Des del 27 al 30 de desembre el Tinglado 1 a
 diorama de playmobil d’11 h a 13.30 h i de 17  h a 20 h. el diorama de playmobil d’11 h a 13.30 h i de 17  h a 20 h. el
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Tinglado 1 
i Plaça del Tinglado Arxiu

Passeig dels Estels Rellotge

Refugi 1 
Magatzem Reial Museu

Pèrgola

Teatret

Esglèsia 
i arbre del Serrallo






