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SOLIDARITAT EN FORMA 
DE TAPS
Un gest tan simple com guardar un tap es converteix 
en un gest solidari que pot ajudar a moltes 
persones. La Fundació Noèlia recull taps en benefici 
de la recerca de la malaltia de la distròfia muscular 
congènita per dèficit de col·lagen VI. Els participants 
del Parc podran portar els seus taps solidaris i entrar 
en el sorteig d’una sortida familiar a la neu + dos 
dies d’esquí, deferència d’esquiades.com. Ajuda’ns 
a omplir la piscina de taps i aporta el teu gra de 
sorra en la recerca i investigació d’aquesta malaltia.
Gràcies per la vostra solidaritat. Junts som més forts!
 

L’AIGUA ÉS VIDA.
FES-NE UN BON ÚS!
La vida a la Terra depèn de l’aigua i és necessària per 
a tots els éssers vius. Cada any, l’empresa Aigües 
de Reus ens sorprèn amb una activitat que explica 
de manera original la importància de l’aigua per a 
la vida al planeta. L’objectiu és donar a conèixer 
com es pot aprofitar aquest recurs de manera 
eficient i explicar bones pràctiques que facilitin 
els processos de sanejament i gestió d’aquest bé. 
L’activitat es realitza en equip i vol conscienciar als 
nens i nenes sobre la importància de no malgastar 
l’aigua en qualsevol de les pràctiques quotidianes.



BOLA DE NADAL 
PERSONALITZADA 
Les boles de Nadal són un dels elements més 
utilitzats en aquestes festes. Estem segurs que 
us agradaria tenir l’arbre de nadal de casa ple de 
boles  de colors pintades per vosaltres. Començaràs 
posant el palmell en un recipient de pintura per tal 
de personalitzar la bola amb la silueta de la teva mà. 
D’aquesta manera aconseguirem que sigui el més 
personal i única possible. 
A continuació podràs acabar de decorar la bola 
al teu gust utilitzant pintura, pinzells i altres eines 
pròpies de qualsevol artista.

POMPONS APUNT I A
BALLAR!
En esport, l’animació o cheerleading consisteix 
en l’ús organitzat de música, ball i gimnàstica. Es 
tracta d’una pràctica que fins i tot compta amb un 
merescut reconeixement olímpic.
Al Parc de Nadal, amb els pompons a la mà 
aprendràs a fer-los anar al ritme de la música.

RAQUETES A PUNT I 
PILOTA ENLAIRE!
Qui millor que el Club Tennis Reus Monterols per 
ensenyar-te les millors tècniques per convertir-te en 
un gran tennista. Es tracta d’una pràctica saludable 
que desenvolupa l’habilitat, la coordinació i l’exercici 
aeròbic i cardiovascular. 
Raquetes a punt i pilota enlaire!



A L’EXTERIOR: CIRCUIT 
DAMUNT D’UN PONI
No has pujat mai damunt d’un poni? Aquesta és 
l’oportunitat perfecta per fer-ho. A l’exterior del parc 
trobaràs un circuit que podràs fer damunt d’un poni 
i acompanyat/da d’un monitor. T’explicaran com 
s’ha de pujar damunt d’ells, com t’has de comportar 
quan estiguis al damunt i també et podran resoldre 
tots els dubtes que et sorgeixin sobre aquest animal.
Ah, i no oblidis fer-te un foto damunt del poni i 
pujar-la a les xarxes socials per a que puguem veure 
com has viscut l’experiència.

A L’EXTERIOR: PATINETS 
ELÈCTRICS
Gran novetat a l’exterior del Parc on trobaràs un 
circuit per realitzar damunt d’un patinet elèctric. 
Com ja saps, aquest vehicle s’ha convertit en tot un 
èxit en els últims anys. Es tracta d’un mitjà transport 
pràctic, lleuger i sostenible. No obstant això, cal 
respectar també les normes de circulació per no 
posar-te en perill ni posar en perill a ningú. Al circuit 
t’explicaran algunes coses que has de saber si estàs 
pensant a demanar un patinet d’aquest als reis. 
Podràs provar-ne diversos models.

VETERINARI PER
UN DIA
Com funciona el xip d’una mascota o on és millor 
acariciar a un gos són algunes de les coses que 
pots aprendre si passes per l’estand del Consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya. També podràs 
fer una xapa personalitzada amb el nom de la teva 
mascota i emportar-te-la posada! 

UN MÓN DE COLORS PER 
ALS MÉS PEQUES!
Els més petits de la casa també tenen un espai on 
jugar i divertir-se. Endinsa’t en un món de jocs i 
colors i gaudeix de totes les activitats que trobaràs 
dins el recinte. Trobaràs dues ludoteques amb 
diversos jocs a l’interior. Vine i aprofita per conèixer 
nous amics!



PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Avui hem parlat amb en Marc, monitor de l’activitat 
“Reus Talent” i hem volgut saber algunes coses 
sobre ell i la seva relació amb el Parc de Nadal.

Què és el que més t’agrada d’aquesta activitat? 
És un espai on els nens es poden expressar i és bonic 
perquè molts d’ells és la primera vegada que pugen 
a un escenari. 

Predomina el cant o el ball? En general, la gent 
acostuma a cantar però també m’hi ha que ballen 
perquè ho dominen més.

Quines són les cançons que més demanen? 
Demanen molt cançons de Àlvaro Soler i cançons de 
reggaeton perquè estan molt de moda. No obstant 
jo intento que provin altres estils de música perquè 
crec que és bo que coneguin altres coses. També hi 
ha nens que ara en època nadalenca es decanten 
més per nadales que coneixen o han après a l’escola 
o casa.

És la primera vegada que participes com a 
monitor al parc?  No! Ja fa anys que hi vaig estar i 
ara després d’un temps hi he volgut tornar. És una 
experiència molt xula perquè és molt bonic veure 
com els nens es diverteixen i comparteixen una tarda 
de diversió amb amics i familiars.

EL MICRÒFON DEL PARC
Treballar com a monitor al Parc de Nadal és una experiència molt 
xula!


