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Els Pares de Nadal tornen amb 
activitats i jocs per als infants 
Lleida, Balaguer, Tarrega, Mollerussa, les Borges Blanques i Cervera 
són alguns deis molts municipis que n'han programat per feste·s 
Cucalocum (Pare de la Infancia 
i la Joventut de Lleida) i Cucaes
port tornaran abrir les portes del 
27 de desembre al 4 de gener (el 
dia 1 romandra tancat) ja sense 
limitacions sanitiuies de cap ti
pus i amb una vintena d'activitats 
de tipus lúdic, formatiu, cultural 
i esportiu. La 31a edició de Cu
calocum i la 1Sa de Cucaesport 
es desenvoluparan al Pavelló 4 de 
Fira de Lleida amb un horari ~ue 
anira de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 

Cucalocum i Cucaesport in
clouran activitats de salut i ali
mentació (Aprenem a fer pa!); 
educació i lleure (Ludoteca, espai 
de la Xarxa d'Entitats de Lleure, 
llits elastics i inflables, jardí de so
rra, carrussel, jocs de taula, ma
quillatge infantil, Pare Viari de la 
Guardia Urbana); manualitats (El 
món del coto fluix, Pinta amb Di
vermagic, taller de manualitats); 
esports (tennis taula, hoquei, golf 
i psicomotricitat) i altres (Fes-te 
una foto amb el Pitxo). 

La ludoteca es planteja com 
un espai de joc lliure delimitat 
en diferents zones de moviment 
adaptades a diferents edats i amb 
materials específics (espai de na
dons, primera infancia, construc
cions, joc simbolic, jocs de taula, 
etc.). Les entitats que participen 
en el pare són el Gremi de Forners 
de les Terres de Lleida, la Regido
ría d'Educació, Cooperació, Drets 
Civils i Feminismes de la Paeria, 
la Regidoria de Joventut, Festes i 
Tradicions i Esports de la Paeria, 
la Xarxa d'Entitats de Lleure, la 
Guardia Urbana de Lleida, la Fun
dació La Manreana i Caixabank. 

BALAGUER 

El Cosmolúdic segueix apos
tant per la vessant artística, amb 
el taller deis il·lustradors Ramon 
Mayals i Monica Boladeres. 

També hi haura activitats i ta
llers de tot tipus, esportives, lú
diques, pedagogiques, culturals 
o artístiques sempre amb la ves
sant educativa com a rerefons. 

Enguany !'entrada seguira te
nint un cost de 2 euros, pero es 
cobrara per assistent, tan al matí 
com a la tarda. lgualment es po
dra adquirir un abonament pera 
tots els dies, que tindra un preu 
de 10 euros matí i 10 euros tar
da, i es pot comprar ja de forma 
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anticipada al Casal Lapallavacara. 

TARREGA 

El Pare de Nada! de Tarrega en
llesteix els preparatius per cele
brar la 36a edició del 27 al 30 de 
desembre i del 2 al 4 de gener, i 
en el mateix horari que l'any pas
sat: de les 11 del matí a la 1 del 
migdia i de les 4 a les 7 de la tarda 
en un espai total de 6.000 metres 
quadrats repartits entre el pare 
del Reguer, I'Espai MerCAT, la 
pla~a de les Nacions Sense Estat 
i I'Hort del Barceloní. Així dones, 
la capital de I'Urgell celebrara un 
hivern més el seu pare nadalenc, 
que des de l'any passat aposta 
per ser un gran espai d'aventura 
i activitats a cel obert. 

lnfants, joves i famílies traba
ran múltiples al·licients com alter
nativa a les vacances del Nada!. 
Seran una trentena d'activitats 
amb tallers, atraccions, ponis i 
rucs, circ, un circuit de vehicles 
electrics i un altre per a bicicle
tes. Un deis plats forts d'aquesta 
edició del saló infantil sera el gran 
circuit d'aventura habilitat al pare 
del Reguer, que inclou una tiroli
na d'anada i tornada, un circuit 
de ponts i un rocodrom; propos
ta que va atreure petits i grans el 
Nada! passat. 

La programació fomentara la 
creativitat deis infants amb la 
realització de manualitats, mas
cares, escultures o 'slime'. Tam
poc no hi faltara un passatge del 

terror per als més intrepids a la 
travessia del Forn (accés des del 
carrer ~'Agoders) organitzat pe
ls joves de I'Agrupament Escolta 
de Tarrega o una mostra de cul
tura popular targarina a carrec de 
la Fal· lera Gegantera, Guixanet i 
Esbart Albada. (divendres 30 de 
desembre). 

MOLLERUSSA 

Mollerussa viura enguany del 
26 de desembre al 4 de gener 
una nova edició de !'Aventura de 
Nadal al Pavelló Firal, la qual in
crementa a una vintena les atrac
cions mecaniques i els inflables i 
programa una agenda d'activitats 
lúdiques amb espais pera les ma
nualitats, un ludoteca per als més 
petits i música, teatre i tallers di
versos en un altre espai diferer]
ciat. 

Així, tornara a haver-hi una zo
na de joc i de creació artística en 
la que s'hi podran trabar diverses 
propostes a través de les quals els 
infants podran interactuar amb 
diferents materials per fer una 
descoberta sensorial a través del 
joc i la manipulació d'objectes. 
A banda, es destinara un espai 
per a les manualitats, que anira 
a ómec de l'entitat Colonies Sant 
Jaume, qui també es taran carrec 
del Racó deis Petits pensat per a 
intants de fins a 4 anys. Així ma
teix, es disposara de la presen
cia permanent d'un professional 

d'lnfermeria que realitzara tas
ques d'assistencia sanitaria. 

L'Aventura de Nada! funcio
nara cada tarda de 4 a dos quarts 
de 9, excepte el dia 31 que tan
cara a les 8 del vespres i 1'1 de 
gener que obrira a les S de la 
tarda. L'entrada costara S euros 
per infant i joves des de 3 fins a 
1S anys, ja que els acompanyants 
no paguen. Els integrants de les 
famílies nombrases i de les fa
mílies monoparentals tenen un 
descompte d'un euro per infant 
presentant el carnet. Enguany el 
servei de guarda-roba tornara a 
ser gratüit pels infants i també 
es podra ter servir pels adults pa
gant so centims. 

CERVERA 

C~rvera recupera el Pare de 
Nadal, que es combina amb 
!'oferta de més de 20 activitats 
pera infants i joves 

A diferencia deis dos darrers 
anys, condicionats per la pande
mia, aquesta 3a edició es rein
venta i aposta per una fórmula 
que combina alguns aspectes del 
tradicional Pare de Nada! (exis
tent abans de la pandemia) i d'al
tres de les darreres edicions del 
Viu el Nada!. 
. Aquest any hi haura activitats 

que es rea litzaran en diterents 
espais i equipan1ents municipals: 
el tradicional Paintball, l'inflable 
Crazy Jump. Race, l'espai de con
soles "Game over", espectacles, 
sessió de cinema o una tarda de 
jocs de taula, entre altres. 1 tam
bé s'oferiran activitats al pavelló 
polivalent, amb la denominació 
"Nadal Lúdic", on els intants i jo
ves podran gaudir d'inflables, 
tallers i d'altres actes que aniran 
canviant cada dia. 

LES BORGES, TREMP 

A les Borges Blanques es tara el 
Pare de Nadal els dies 27, 28, 29 
i 30 de desembre i 2,3 i 4 de ge
ner, de 16.30 a 20.30h. Al pavelló 
Francesc Macia. Entrada: 3€ (abo
nament 18€). Entrada participant: 
2,5€ (abonament 15€). 

Tremp organitza del 27 al 31 
de desembre el seu Pare de Na
da! Cucaliu, que tindra lloc a les 
tardes al Pavelló del Casal i amb 
entrada anticipada a 2€ per a ca
da sessió (3€ a taquilla). 
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