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Les cercaviles omplen el Parc de Nadal

Les cercaviles han omplert aquest dimarts a  
la tarda el recinte del Parc de Nadal. Així, a 
primera hora ja s’ha pogut veure el Ball de 
Valencianets. Una estona després ha estat el 
torn del Basilisc i, finalment, la del Ball de 
Bastons. Tots ells formen part del seguici 
festiu de la ciutat i es poden veure actuar en 
algunes de les festes més destacades de Reus.

Bona part dels assistents han aturat les seves 
activitats i tallers durant uns minuts per seguir 
les diferents cercaviles i exhibicions 
programades per avui. Molts d’ells, han 
aprofitat per immortalitzar els balls amb el seu 
telèfon i compartir-ho a través de les xarxes 
socials.

En plena recta final del Parc de Nadal Reus 
2016, el Teatret del Parc ha acollit les 
representacions de “La Llegenda del Pescador 
Taro Ursahima” i “El Conte Boig”, aquest últim 
de l’entitat Orfeó Reusenc.

L’activitat al Parc acabarà demà dimecres dia 
4… Ja has descobert tots els estands i fet 
activitats i tallers?



Tennis taula. Aprèn i 
perfecciona el teu nivell

Si t’agrada el tennis taula però vols millorar el 
teu nivell, tens una visita obligada al nostre 
espai. A part de jugar amb nois i noies i posar 
a prova el teu rendiment amb ells també 
podràs entrenar de forma especialitzada i 
individual cada un dels teus cops, ja que una 
nova màquina et permetrà repetir els teus 
cops preferits tants cops com tu vulguis.

Millora la teva tècnica i converteix-te en un 
autèntic especialista d’aquest esport! 

Recta final de la 
gimcana Lizarran. Ja hi 
has participat?
La gimcana Lizarran ofereix a nens i nenes 
l’oportunitat de demostrar les seves habilitats 
esportives amb diferents proves. Ja sigui 
corrent un espai amb una sola cama, amb 
l’estic d’hoquei o a una porteria amb un 
porter gegant.

Els més ràpids i amb més encerts tindran 
premi. Mira com ho fan els altres participants i 
demostra totes les teves habilitats esportives. 
El marcador comença en 3, 2, 1. Som-hi!!

Vull ser casteller
Si t’agrada el món casteller, ara tens 
l’oportunitat de conèixer de la mà dels Xiquets 
de Reus els coneixements bàsics per formar 
part d’una colla castellera. Així, et 
familiaritzaràs amb la tradicional faixa, el casc 
i totes les tècniques que utilitzen els castellers 
de la camisa avellana per fer construccions 
tan importants com el 3 de 9 amb folre, per 
exemple. 

Entrena’t caminant sobre una barra fixa, fes 
d’acotxador o escala a través d’una estructura 
castellera de fusta. Castells amunt!



Descobreix els elements festius de la ciutat

Vols veure com són els elements festius de Reus? 
T’agradaria tocar-los i veure’ls de molt aprop? Doncs al 
Parc de Nadal hi trobaràs el Basilisc Petit, la Víbria de 
Reus, el Lleó i altres elements del seguici festiu de la 
nostra ciutat. 

Entra als seus espais i acoloreix avui mateix el teu 
element festiu com més t’agradi. No te n’oblidis i fes-
te un ‘selfie’ també amb ells. Consulta el calendari 
d’activitats paral·leles i tingues anotat els dies que fan 
cercavila per l’interior del Parc de Nadal.  

Reus Imperial Pica de bastons i balla!

Preparat per conèixer el ball de bastons i la dansa 
catalana? Els nostres monitors t’explicaran tots els 
passos i les posicions que has de seguir per no 
enganxar-te els dits i fer-ho com un autèntic 
bastoner o un dansaire. Si tens més de 3 anys, és el 
teu moment per aprendre-ho. Comencem?

Si t’agrada el futbol americà i tens ganes de 
sentir què se sent amb tot l’equipatge, no 
ho dubtis i passa pel nostre espai i sigues 
un Reus Imperial durant un dia.

Amb els nostres monitors i professionals 
d’aquest esport faràs springs, zig-zag i fins i 
tot un placatge. Un cop acabat el circuit et 
podràs endur la teva pròpia xapa dels 
Imperials a casa teva. Posa’t el casc i 
endavant!



‘The New Kids Club’, oci i educació junts 
en un mateix espai
T’imagines un espai on educació, aprenentatge 
i oci encaixin a la perfecció? Doncs a l’estand  
‘The New Kids Club’ trobaràs el que necessites. 
Si tens entre 3 i 12 anys i vols passar una bona 
estona entra al seu espai per aprendre anglès, 
fer retallables i també les activitats vacacionals.

Amb els monitors de l’escola passaràs una molt 
bona estona al mateix temps que aprens. 
Combinació màgica. Tan sols faltes tu. Are you 
ready?

Dents blanques i saludables
Tenir les dents netes és molt important per a 
tu. Evitaràs molts problemes. Per aquest 
motiu, La Clínica Dental Alba ofereix un taller 
d’higiene dental.
A més d’explicar-te perquè és necessari tenir-
les ben  cuidades i evitar les càries, 
t’ensenyaran com netejar-les bé amb 
diferents productes. 
A partir d’ara, llueix el teu millor somriure 
amb unes dents molt blanques i sobretot, 
molt cuidades. No hi ha excuses, petits!


