
Sense actors és impossible fer una pel·lícula, per això, primer de tot volem agrair la confiança de totes les 
persones que durant aquests vuit dies han volgut ser protagonistes del Parc de Nadal. Per altra banda, 
agrair a totes les persones, entitats i empreses que ajuden a fer possible un projecte com aquest i que 
desperta tants somriures. 

El Regidor d’Esports, Jordi Cervera, durant l’acte de tancament ha posar en valor la diversió, el joc i 
l’esport com a mitjà d’aprenentatge. L’organització tanca aquesta edició amb molt bones sensacions i 
amb moltes ganes de seguir treballant en un esdeveniment on tanta gent de la ciutat s’involucra, amb la 
finalitat de transmetre valors i despertar noves sensacions en tots els nen i nenes que venen a gaudir del 
Parc.
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PREMIS GIMCANA
LIZARRAN

GUANYADOR
ESQUIADES.COM

EL REUS DEPORTIU 
D’HOQUEI AL PARC

1.200€ PER
AFANOC TARRAGONA

Esquiades.com també ha lliurat el premi al guan-
yador del sorteig realitzat per la recollida de taps 
en benefici de la Fundació Noèlia.El número 
premiat ha estat el 58.

Des de la Fundació Noèlia volen agrair totes les 
mostres de solidaritat que han tingut lloc aquests 
dies i que són tan necessaries.

L’últim dia del Parc de Nadal ha donat lloc a la 
tradicional entrega de premis i sortejos que l’han 
realitzat els jugadors del primer equip de hoquei 
del Reus Deportiu Hoquei.

S’han repartit mini tennis taules, patinets iMoun-
tainBikes entre els tres finalistes de cada catego-
ria.

El primer equip del Reus Deportiu d’Hoquei 
tampoc s’ha volgut perdre l’últim dia del Parc de 
Nadal i ens han fet una visita.

L’equip, a banda de fer entrega dels premis de la 
gimcana Lizarran, també han fet la seva adhesió a 
la candidatura Reus Ciutat Europea de l’Esport 
2019.

Entre els molts premis que s’han pogut veure en 
l’últim dia del parc, destaquem també el sorteig 
solidari en benefici d’Afanoc Tarragona per genti-
lesa de Serra de Prades i a través de la fundació 
Jeb Andrews Fundation.

La fundació, barreja la seva passió per ajudar a la 
gent amb la música i el country.



EL TEATRET DEL PARC
REGALA SOMRIURES

EL CINEMA, EL TEMA
ESTRELLA

VULL APRENDRE
BALL DE BATONS

APRENENT A JUGAR 
AMB EL DIÀBOLO
En l’apartat del circ del Parc, els nens i nenes han 
pogut aprendre a fer diversos equilibris i a fer 
servir elements propis d’aquests espectacles. 

El que veiem a la foto, és un diàbolo, una joguina 
dels malabaristes on l’habilitat entra en joc per 
aconseguir aixecar l’objecte a l’aire amb l’ajuda de 
l’impuls de les cordes.

El Teatret del Parc a estat un dels grans protago-
nistes. Com a cada edició, ens ha regalat somriu-
res i moltes estones de diversió. Hem pogut veure 
passar espectacles de molts tipus i fins i tot els 
nens i nenes han pogut sortir a escena per formar 
part de l’espectacle.

Adeu teatret, fins l’any vinent!

Enguany, el tema central del Parc ha estat el 
cinema i totes les activitats, en major o menor 
menor mesura han estat relacionades amb això.

Els jocs en format gegant han tingut molt bona 
acceptació i han portat als nens i nenes a desco-
brir una nova manera de jugar fent servir el seu 
cos.

El Parc també està destinat a dónar a conèixer la 
cultura tradicional . Aquests dies hem pogut 
gaudir del ball de bastons on hem descobert a 
veritables bastoners i dansaires.

A Catalunya la primera referència documental 
coneguda d’un ball de bastons és del segle XII i 
avui en dia es pot gaudir d’aquestes exhibicions en 
moltes festes populars.



GRÀCIES, ENS DESPEDIM FINS L’ANY VINENT!
Només fa unes hores que us hem dit adéu i ja tenim ganes de tornar. Després de tants moments compar-
tits al vostre costat i de moltes estones de diversió només us podem donar les gràcies i dir-vos amb molta 
il·lusió que ens veiem l’any vinent!


