
Nº 4 / 30 de desembre de 2019

SOLIDARITAT AL PARC!

La Fundació Noelia és un interessant projecte dedicat 
al recapte de fons per a la investigació de la Distròfia 
muscular congènita per dèficit de col·lagen VI.

La iniciativa que han impulsat aquest any al Parc 
de Nadal és la recol·lecta de taps de plàstic 
per a continuar estudiant aquesta malaltia. 

Els pares de la Noelia recullen els taps, els 
seleccionen i posteriorment els porten a fer 
l’intercanvi, per cada tona aconsegueixen 200 € 
que es destinen a la investigació d’aquesta malaltia.

No oblideu portar els vostres taps!

HAS DESCOBERT EL 
TEU ESTIL DE BALL?
En aquesta edició del Parc tens l’oportunitat 
d’esbrinar-ho! 

Passeja pels stands i observa la varietat de 
tipologies de ball que pots arribar a aprendre: 
folk, clàssic, moixiganga, ballet... 

Pots trobar molts tallers per aprendre i 
introduir-te en la dansa o simplement divertir-
te una estona ballant i jugant amb els teus 
amics/gues. I tu, ja has trobat el teu ball o joc 
preferit?
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QUI S’APUNTA A UN 3X3 
DE BÀSQUET?
Una activitat organitzada per Ciutat del Bàsquet 
català i CB Salle Reus que no podia faltar de cap 
manera en aquesta edició. 

El bàsquet 3x3 és una adaptació del basquet que 
se sol practicar en una zona de 15 x 15 m, la pista 
té una sola cistella i els dos equips alternen l’atac 
i la defensa. Cada equip disposa de 3 jugadors al 
camp. 

Aquesta modalitat busca fomentar el basquet, ja 
que és més senzilla i fàcil de practicar gràcies als 
requeriments d’espai. A la zona exterior podràs venir 
a aprendre les característiques d’aquesta tipologia 
de joc, i després ser tu mateix qui jugui amb altres 
companys/es. 

Una de les millors formes d’entrar en calor i fer una 
mica d’exercici a l’aire lliure... juga amb nosaltres un 
3x3 i demostra el que vals!

JUGUEM A TAULA
L’Associació de jugadors i jugadores de rol de Reus 
ja porta uns anys al Parc, demostrant-nos que els 
jocs de taula mai passen de moda. 

Visita’ls i descobreix jocs com King of Tokio, 
DraftoSaurus o les Masmorres. I si t’atreveixes amb 
un repte, pinta una de les figuretes d’orcs o nans en 
miniatura que podràs emportar-te a casa!

RODA I GIRA!
T’has preguntat mai el funcionament d’un rellotge?

L’Associació d’Amics dels Rellotges de Reus 
ha preparat un divertit taller per aprendre el 
funcionament de les rodes dentades. Quina 
diferència hi ha entre una roda petita i una gran? 

Vine i construeix el teu propi engranatge sobre uns 
imans!
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T’agradaria conèixer les sensacions de pilotar un 
avió? Aeroclub Reus et dona l’opció! 
Acosta’t a la seva carpa, tria el model d’avió que més 
t’agradi i enlaira des de l’aeroport de Reus. Un pilot 
professional t’ensenyarà els controls bàsics de l’avió 

perquè aconsegueixis aterrar de nou a l’aeroport de 
Reus. 

Seran 15 minuts que et passaran, mai millor dit, 
volant! Vine a viure aquesta experiència única.

JUGUEM AL MINIGOLF?
Qui ha dit que el golf sigui un esport d’adults?
Atreveix-te a sentir-te un autèntic golfista amb el 
Minigolf, una versió en miniatura de l’esport que 
deriva del golf convencional amb normes similars.

Aprèn una mica més sobre aquesta modalitat 
i a veure quants forats ets capaç d’encertar!

EL TEATRET DEL PARC
El Teatret és el cor del Parc, un espai, on cada dia es 
duen a terme diverses activitats per a tots els gustos 
on podràs gaudir i participar en espectacles de; 
dansa, teatre, esport...

Podràs sentir la màgia i la il·lusió dels espectacles i 
omplir-te d’emocions i rialles.  T’ho perdràs?
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FES-TE PILOT!



PATROCINADORS I COL·LABORADORS

La Marta forma part de l’Associació Supera’t de 
persones amb Transtorn de l’Espectre Autista i és el 
primer any que viu l’experiència com a monitora al 
Parc. 

Què t’ha semblat el primer contacte amb el Parc? 
Heu tingut una bona rebuda? La veritat és que 
estem molt satisfets amb la resposta de la gent fins 
ara, tan adults com a nens. El TEA és una condició de 
vida que no es veu a simple vista, una de les primeres 
coses que expliquem als nens. La majoria se senten 
curiosos amb aquest fet, ja que desconeixien el TEA. 

Aleshores creieu que els resultats al final de 
l’edició seran bons? Per descomptat que sí, estem 
encantades. Ens ha encantat veure com la gent que 
s’acosta al nostre stand s’interessa per l’Associació 
i també per fer entendre als seus petits la realitat 
d’aquestes persones. 

En què consisteixen les activitats que heu 
preparat? Vam pensar que havien de ser visuals 
i atractives, i alhora casar amb l’esport i la dansa, 
temàtica actual del Parc. L’ús de pictogrames per 
aconseguir-ho ha estat un factor clau, ja que alhora 
que acosta als nens a la realitat de les persones amb 
TEA, és un tipus d’activitat força interactiva i curiosa. 
L’objectiu era que els nens marxessin amb una carta 
de Reis creada amb pictogrames, i així ha estat!

EL MICRÒFON DEL PARC
M’agrada el Parc de Nadal perquè puc provar moltes activitats


