
TRENET DE NADAL 
a càrrec de Foment Tàrrega

23 i 24 de desembre  | 3 i 4 de gener
Sortides: 11 h, 12 h, 13 h | 17 h, 18 h, 19 h

Plaça Major

Preu viatge:
1 € o 1 fomentí

Gratuït per als menors de 10 anys

PATGES REIALS 
a càrrec de Foment Tàrrega 

3 i 4 de gener 
De 17 a 20 h

Cambra de comerç (Plaça Major)

CAVALCADA DE 
SES MAJESTATS 

ELS REIS D'ORIENT
a càrrec de Teatre Bat

5 de gener
19 h

Recorregut: c. dels Amics del País, c. de Sant Pelegrí, 
pl. del Carme, c. del Carme, pl. Major, c. dels Agoders, 

c. de Joan Maragall, c. del Migdia, 
Estació d'autobusos.

ORGANITZA

PATROCIONADORS OFICIALS

PATROCINADORS

AJUDEU-NOS A FER UN PARC DE 
NADAL MÉS SOSTENIBLE
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega organitza el 
Parc de Nadal des de fa 36 anys. Tot ha canviat molt des dels inicis 
i fins i tot l’any passat ens vam haver d’adaptar a una situació de 
pandèmia mai vista.
De tot se n’aprèn, i el model que va sorgir l’any passat amb més 
activitats a l’aire lliure va agradar molt. Aquest any repetim el 
format i com que tornem a disposar d’una zona interior com és 
l’Espai MerCAT, recuperem tallers: fang, polseres, slime, papiro-
flèxia, construcció d’instruments i robots amb materials reciclats, 
cuina, màscares...  que tant us agradaven.
Des de fa anys, el Parc de Nadal organitza accions que tenen com 
a finalitat sensibilitzar-vos en els valors de la sostenibilitat 
mediambiental. Aquest any hem decidit donar-hi més èmfasi i 
convertir-ho en una prioritat. Per tot això us demanem que 
participeu en petites accions que sumades ens ajudaran a cuidar 
millor el nostre planeta: 
- Utilitzeu correctament els punts de recollida selectiva que hem 
instal·lat en diferents espais del Parc de Nadal.
- Genereu menys residus amb petits gestos com reomplir cantim-
plores portades de casa amb l’aigua de les fonts que tenim al 
recinte.
- Veniu en bicicleta: hem habilitat pàrquings de bicicletes per tal 
de fomentar el transport sostenible, i alhora us servirà per utilitzar 
la pista d’habilitat que tenim a la plaça de les Nacions sense Estat.
Per facilitar-vos aquestes accions, en el plànol del programa 
trobareu situats els punts de recollida selectiva, les fonts d’aigua i 
els aparcaments de bicicletes.
Ja veieu que hem preparat un Parc de Nadal molt potent, divertit 
i educatiu alhora. Esperem de veritat que us agradi.
Que passeu molt bones festes!

L’EQUIP ORGANITZADOR

 

COL·LABORACIONS DEL PARC DE NADAL

ELS PASTORETS
a càrrec de Bat Teatre

6,7 i 8 de gener | 18 h
Teatre Ateneu 

Preu:  10 € adults - 7 € menors de 12 anys
Venda d’entrades a www.bat-teatre.net i al Centre d’entitats 

els dies 27 i 28 de desembre de 19.30 h a 21 h. 

AMB EL SUPORT DE
Associació Cultural La Fal·lera Gegantera, Policia Local, BAT, 

Kids&Us, Circuit Urgellenc, Escape Room Tàrrega, Associació 
Cultural Guixanet, Esbart Albada, Agrupació d’Amics 

Tàrrega-Blaye

EQUIP ORGANITZADOR DEL PARC DE NADAL
Teresa Garcia Bosch, Mireia Lluch Robert, 
Txell Vilagrassa Solé i Lupe Pérez Martínez

ENTRADES
Entrada dia: 4 €

Abonament 3 dies: 10 €

Adults i menors d’1 any accés gratuït, excepte si es vol 
participar en les activitats.

Taquilles Parc - Espai MerCAT
Horari: de 10.30 h a 13 h i de 15.30 h a 18.30 h

Venda anticipada: Botiga del Museu (c. Major,11)

Inauguració oficial i lliurament de premis del 
concurs del cartell del 36è Parc de Nadal
Amb la presència de la TARGAFERA I 
ELS TARGALETS
27 de desembre 2022 | 18 h 
Plaça de les Nacions sense Estat

Mostra de cultura popular targarina
A càrrec de la FAL·LERA GEGANTERA, 
ASSOCIACIÓ GUIXANET I ESBART ALBADA
30 de desembre 2022 
Plaça de les Nacions sense Estat i Espai MerCAT

Cloenda amb el grup DIABLES INFANTILS 
DE BAT
4 de gener 2023 | 18.30 h
Plaça de les Nacions sense Estat

PARC D’ATRACCIONS 
DE NADAL

Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener
De 16 h a 21 h

Pl. Hort del Barceloní
Preu:

Amb la polsera del Parc de Nadal, preu especial 2 €

Atraccions per a totes les edats, xurreria i creperia

ESCAPE ROOM

LA MAMBA NEGRA (C. Sant Eloi, 18)

27 i 28 de desembre | 3 i 4 gener
De 16 a 20 h  | Hores convingudes

Recomanat a partir de 6 anys. Màxim 8 persones per sessió. 
Reserves al tel. 675 601 193

Preu: 5 € 
amb la polsera del Parc de Nadal, 3€ / infant.

CINEMA MAJÈSTIC
Consulta d’horaris i preus a: www.circusa.com 

AVATAR
El sentido del agua

Estrena el dia 16 de desembre 
En cartellera fins el 9 de gener

EL GATO CON BOTAS
El último deseo 

Estrena el dia 23 de desembre
En cartellera fins el 8 de gener
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ESPAI MERCAT

LUDOTEQUES
Tots els dies
Contacontes i activitats en anglès a càrrec de 
Kids&Us - 2 gener a les 17 h

TALLERS DE NADAL
Tots els dies
Fang a càrrec de Noèlia Tomàs i Jordi Claramunt
Just Dance i danses urbanes amb Kevin Diaz
 
27 desembre 
Mini robots amb material reciclat  a càrrec 
d’art rural Locigronet
Polseres amb gantxet a càrrec de 
Meritxell Olivan
 
28 desembre
La Fàbrica de sons a càrrec del Drapaire Musical
Mini gorrets de nadal amb fils a càrrec de 
Meritxell Oliván
 
29 desembre
La Fàbrica de sons a càrrec del Drapaire Musical
Crea el teu Sabó a càrrec de Mercè Camps
 
2 gener
Baldufes de paper a càrrec d’Olga Pont
Crea la teva mini llibreta a càrrec de Noèlia Tomàs
 
3 gener
Cuina: Mousse de xocolata a càrrec de 
l’Agrupació d’Amics Tàrrega-Blaye (tarda)
Slime  a càrrec de Noèlia Tomàs
 
4 gener
Cuina saludable a càrrec de Noèlia Tomàs
Polseres amb gantxet a càrrec de 
Meritxell Oliván

SERVEI DE BAR

TAQUILLES

SALA D'ACTES CONSELL COMARCAL 

Maquillatge de fantasia

Taller de màscares (1 € per màscara)

Exposició de dibuixos del concurs del cartell 
del 36è Parc de Nadal

ESPAI AVENTURA DEL REGUER

Tirolina i circuit d’aventura
Accés c. de Migdia (davant estació de 
bus)

Rocòdrom i circuit d’aventura
Accés pel c. de Joan Brossa

Ponis i rucs
Accés pel c. de Joan Brossa

ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE
Plaça de les Nacions sense Estat

Taller de circ
Diàbolos, boles, plat xinès, maces, 
carioques, material d’equilibri

Circuits de Karts

Pista d'habilitat per a bicicletes
Vine amb la teva bicicleta i el casc

ESPAI DE JOCS
Plaça de les Nacions sense Estat

27 i 28 de desembre:  Instal·lació 
interactiva a càrrec de Toc de fusta

29 i 30 de desembre:  Jocs gegants 
tradicionals a càrrec de Xou's 
Produccions

2, 3 i 4 de gener:  Jocs gegants 
tradicionals a càrrec de Festa i Fusta 

Concurs INSTAGRAM

Penja les teves fotografies i etiqueta-les!
Hashtag #parcdenadaltàrrega
Consulta guanyadors i premis a partir del 
15 de gener de 2023

Font

Zona gronxadors 

Parking bicis

Punt de recollida selectiva

ESPAI
MERCAT

Pl. Nacions 
Sense   Estat


