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FANTASIA, CREATIVITAT I
LA CARA BEN PINTADA
Als més petits, els encanta disfressar-se, posar-se
la roba dels germans grans, jugar a ser superherois
i pintar-se la cara per transformar-se en un lleó, en
un ratolí o en un pirata. Converteix-te per unes
hores en el teu personatge preferit. Les cadires
de l’estand de la Marieta Voltereta estan sempre
plenes, i és que ningú vol marxar del parc sense
un dibuix ben artístic a la cara. Aquestes activitats
poden ser la solució perfecta perquè els nens es
diverteixin en un aniversari, celebració familiar, o
simplement en un dia de pluja en què no podem
sortir de casa. Fomenta la creativitat i diverteix-te!

OBERTA LA VOTACIÓ DE
PRESSUPOSTOS 2019
Ahir, al Parc de Nadal es va obrir la votació de
pressupostos participatius 2019. Si sou de Reus i
teniu 14 anys o més, fins al 28 de gener podeu votar
2 projectes grans i 4 projectes petits dels 60 que hi
ha en total. Els pressupostos participatius permeten
triar entre tots la ciutat que es vol i contrastar
diverses opinions i preferències. L’alcalde, Carles
Pellicer i la Regidora de Participació Ciutadana i
Transparència, Montserrat Flores, van obrir ahir les
votacions obsequiant als primer votants amb dues
polseres de “Visit Reus”.

SALUT I PREVENCIÓ DE
MALALTIES
La salut pública vetlla per prevenir la malaltia,
protegir, promoure i prolongar la vida de les
persones. Vine a l’Hospital d’Ossets de Peluix del
Parc de Nadal. T’explicarem com prevenir riscos i
també a promoure hàbits i estils de vida saludables.
L’objectiu principal de l’activitat és orientar i facilitar
hàbits i actituds de salut positius en els infants i
adolescents.

PICA BASTONS I BALLA
LA DANSA

JOCS TRADICIONALS
CATALANS

El ball de bastons és una dansa popular molt estesa
als Països Catalans. La dansa utilitza com a element
principal i característic un o dos bastons, els quals
fan repicar entre ells al ritme de la música. Si vols
aprendre com es balla, t’esperem amb els bastons
ben a punt i moltes ganes de moure el cos!

Els jocs tradicionals han nascut als pobles, al carrer.
És tracta de jocs s’han mantingut vius gràcies a
la transmissió que han tingut de generació en
generació. Normalment són jocs fets amb busca
i amb molt poques regles. Un exemple de joc
conegut d’aquest estil trobem les bitlles catalanes.

DESCOBREIX ELS JOCS
RECREATIUS

NO PERDIS EL NORD I
SIGUES CREATIU!

Si us agrada jugar als jocs recreatius, al Parc de
Nadal tenim una àmplia oferta de propostes que
faran que els més petits es diverteixin en família.
Un futbolí o jocs de discos lliscants són propostes
segures si voleu posar a prova els vostres reflexos i
passar una bona estona amb els vostres fills. Jugar
és una font inesgotable d’alegria i contribueix a
incentivar el creixement, la intel·ligència, l’afectivitat
i la sociabilitat. Necessites algun motiu més per
posar a prova les teves habilitats? T’esperem!

Per orientar-nos cal saber el Nord. No ens podem
orientar cap als quatre punts cardinals, n’hem
de triar un de referència i, a partir d’aquest punt,
ja establirem els altres. La direcció Nord és la de
referència bàsica per determinar totes les altres
direccions.
Per això, nosaltres t’ajudem a buscar-lo amb una
brúixola de cartolina que et permetrà saber en quin
punt cardinal et trobes en cada moment.
Vols venir a fer-te la teva?

MINI CIRCUIT PER ALS
MÉS PETITS!

CADA DIA CERCAVILES
AL PARC

Anar en bicicleta és un esport complet a nivell físic i
psicològic. Ens ajuda a relaxar-nos i es pot practicar
en família, cosa que millora les relacions socials.
Per als més petits, pot suposar una bona manera
d’incrementar les seves capacitats psicomotrius.
T’animes a participar en el circuit?

Cada dia, pels passadissos del Parc hem pogut
gaudir de cercaviles amb diversos elements festius
de la ciutat. Ahir vam tenir amb nosaltres als gegants
Primet i Paquita que a ritme de la música i amb el
seu ball habitual van animar a petits i grans a fer el
recorregut amb ells.

EL MICRÒFON DEL PARC

L’ambient del Parc és molt agradable i ens hem sentit molt a gust
Avui la Lourdes ens parla de l’ambient del Parc. Quan
anem a passar una bona estona en un recinte, volem
que l’estada sigui el més agradable possible. Des
del Parc de Nadal vetllem per a que tothom se senti
a gust i hi hagi un bon ambient de festa i diversió.
Quin ambient es respira al Parc de Nadal? La gent
ve a divertir-se i això es nota. Jo quan he necessitat
alguna cosa m’ho han ressolt de seguida i això
s’agraeix.
I els monitors? En general molt bé. Molt atents i amb
ganes d’ajudar als nens i nenes amb les activitats.
I en Pol, que diu? (ens referim al seu fill). Encantat
de la vida! Ell s’hi quedaria a viure dins del Parc! Hem
estat a altres Parcs de la demarcació però la veritat
és que en aquest hi ha més varietat d’activitats i per
a més diversitat d’edats. Ell sempre vol venir a Reus.
Esperem tornar-vos a veure l’any vinent! Segur
que sí!
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