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L’espectacle de la Marieta Voltereta omple de balls
i somriures el Teatret del Parc
L’espectacle infantil de la Marieta Voltereta ha omplert de gom a gom els seients del Teatret del Parc
de Nadal de Reus aquest dimecres a la tarda. Nens i nenes de totes les edats, acompanyats pels
seus pares, han ballat, picat de mans i seguit les indicacions d’una de les clowns més importants del
moment a la ciutat. Les rialles amb les cares pintades dels infants ha estat la tònica d’un espectacle
que ha dibuixat més d’un somriure entre els assistents. Ningú s’ha pogut resistir al sentit de l’humor
i ritme de la Marieta!
A banda de l’espectacle de la Marieta Voltereta, al llarg d’aquesta tarda el Teatret del Parc de Nadal
ha acollit també les representacions de ‘El Petit Príncep’, ‘El samurai i els tres grats’ i una xerrada del
Col·legi de Veterinaris de Tarragona.

L’art 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. Deixa la por
a casa i agafa’t fort als baixos per enfilar-te fins a l’enxaneta.

El viatge d’una gota. Retornar l’aigua a la natura
Has imaginat alguna vegada tot el recorregut i
les instal·lacions que hi ha fins que l’aigua
arriba a casa teva i després torna al mar? Doncs
gràcies a Aigües de Reus i el seu equip ara tens
una ocasió única per descobrir-ho. Reus disposa
d’unes instal·lacions i model de gestió de
primer ordre.
Prepara’t per endinsar-te per tot un laberint de
canonades i aprèn els processos que passa una
gota d’aigua. El primer d’ells és la captació de
l’aigua i que arriba a les nostres llars gràcies als
pous, mines i el pantà de Riudecanyes. Amb
una xarxa de transport arriba a la ciutat de
Reus. La capital del Baix Camp té un total de 9
dipòsits repartits en més de 41Km de grans
canonades.
Un cop l’aigua ja ha arribat a la ciutat cal que
arribi també a totes les cases. Un cop utilitzada
en el dia a dia torna a sortir de les llars i gràcies
a un sistema de sanejament, pous i grans
col·lectors arriba a la Depuradora d’Aigües
Residuals i finalment, al mar un altre cop.

Apropa’t al món de la robòtica i dels videojocs
T’agraden els robots? Vols aprendre com
funcionen i quins passos has de seguir per
crear-ne un? Al Parc de Nadal tens una gran
ocasió per fer-ho a través de diferents jocs i
tallers que han preparat els monitors.
I si la teva passió són els videojocs i
t’agradaria conèixer les tècniques has de
saber per aprendre a programar, passa una
estona pel nostre espai que t’ho explicarem
tot perquè et puguis convertir amb tot un
professional. Dirigeix el teu propi robot!

Vols tenir el teu vestit
d’armat?
T’agraden els armats? Doncs a l’estand dels
Armats de Reus ara tens l’ocasió de tenir el
teu propi vestit. Retalla les teles, dibuixa i
acoloreix els escuts i munta tota l’estructura
amb els components d’aquesta entitat. Amb
ells lluiràs com un autèntic armat de la nostra
ciutat.

Del Brasil al Parc de Nadal
Si la teva gran passió és la música i vols
aprendre els ritmes brasilers no et pots perdre
les activitats i els tallers que els Reusamba han
preparat per aquest 2016.
L’Agrupació disposa de diferents instruments
com bombos, caixes, tamborins i rocards. A
més. L’Associació Reussamba farà diferents
cercaviles per l’interior del Parc per animar a
tots els assistents. Així que pares i fills… a

ballar!

Aprenem a comprar productes saludables
“El teu hipermercat” és l’activitat que
un any més Carrefoour ofereix als nens
i nenes de 3 a 6 anys. L’estand es
converteix en una gran botiga amb tot
tipus d’aliments. Un cop elegida la
compra, hauràs de passar per caixa
amb la moneda pròpia de
l’hipermercat.
Els petits ho passaran en gran fent la
compra i aprenent a diferenciar la
fruita, de la verdura, la carn i els dolços.
A més, també han de reposar els
productes a les prestatgeries
corresponents. Tota una experiència!

La Seguretat Viària. Conèixer els senyals de trànsit
amb bicicleta

Si ja utilitzes la bicicleta, és el moment
que coneguis els senyals de trànsit
més habituals per l’interior de les
ciutats. Així, els semàfors, els passos
de vianants o les rotondes formen part
del paisatge urbà.
Conèixer i respectar aquests senyals
no sols t’evitarà accidents sinó que és
l’eina clau perquè tots els usuaris
puguin conviure quan porten un
vehicle.
Pregunta als monitors tots els dubtes
que puguis tenir. Amb la seguretat no
es juga!

