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TRET DE SORTIDA AL
PARC DE NADAL!
El Parc de Nadal ha obert avui les seves portes
per fer-nos gaudir de vuit dies plens de diversió
i creativitat. El Parc celebra la 40ª edició i el
talent i la creativitat són els grans eixos temàtics.
L’acte inaugural ha estat presidit per l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer i pel Regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Reus, Jordi Cervera.
Des de l’organització volen agrair un cop més a
tots els col·laboradors i patrocinadors que fan
possible que aquest parc sigui una referència a la
demarcació.

REUS, CIUTAT DEL
BÀSQUET CATALÀ 2019
Durant l’acte inaugural també s’ha fet la presentació
de la Ciutat del Bàsquet Català Reus 2019.
L’alcalde i el president de la Fundació i de la Federació
Catalana de Bàsquet, Joan Fa, han signat el conveni
de col·laboració. L’acte de signatura de l’acord ha
estat apadrinat pels exjugadors de bàsquet del FC
Barcelona Audie Norris i Roger Esteller, que també
han acompanyat la inauguració oficial del Parc de
Nadal de Reus 2018-2019.
Al Parc, el bàsquet és un dels protagonistes i es pot
gaudir de diverses modalitats d’aquest esport.

DESCOBRINT ESTRELLES
AL “REUS TALENT”
Llums, càmera i que soni la música!
Una de les novetats del Parc de Nadal 2019 és el
Reus Talent, un espai on et sentiràs una autèntica
estrella! Ja són molts els nens i nenes que han
volgut demostrar el seu talent pujant a l’escenari i
estem segurs que encara ens queden molts genis
per descobrir en els propers dies. Vine, tria la teva
cançó i deixa al públic bocabadat!
Si sempre que veus un programa de talents a la
televisió t’agradaria ser el protagonista, no pots
marxar del parc sense provar aquesta activitat.
Des de Canal Reus Televisió graven les actuacions
per a que després et puguis veure des del sofà de
casa!
Durant l’acte inaugural del Parc també hem pogut
gaudir a l’escenari de l’actuació de Wapacha
Diversity que un cop més ha demostrat el resultat
del talent, l’esforç i la motivació en la modalitat de
ball.

ENGINY, CREATIVITAT I
GEOMETRIA

ROBÒTICA, CIÈNCIA I
TECNOLOGIA

El Kapla continua entusiasmant a petits i grans. Es
tracta d’un joc de construcció amb peces de fusta
de pi, extreta de boscos sostenibles de les Landes.
Totes les peces són exactament iguals i estan
calibrades amb precisió perquè el repartiment del
pes sigui exacte. Imaginació al poder i a construir!

Si ets un amant de la tecnologia, et recomanem
fer aquesta activitat! Es tracta de comprendre
el funcionament de mecanismes i potenciar la
creativitat realitzant petites construccions amb
material Lego i robòtica. Una activitat ideal per
realitzar en equip i despertar la creativitat!

UNA MARACA MOLT
PERSONALITZADA

PILOT PER UN DIA!
LLEST PER ENLAIRAR-TE?

Al Parc destaquen la gran quantitat d’activitats
destinades a aprendre a fer manualitats. Es tracta de
creacions DIY molt artístiques que després també
pots desenvolupar tu mateix a casa amb materials
reciclats que fàcilment tens a l’abast. En aquest cas
aprendràs a fer una maraca amb un pot de iogurt
i a personalitzar-la amb pintures i adhesius per tal
que sigui única. Mànigues cap amunt i deixa volar
la imaginació. Després sempre pots preparar-te un
ball i fer-les sonar al ritme de la música.

T’has imaginat alguna vegada pilotant un avió?
Experimenta la sensació en primera persona i entra
dins la cabina de simulació. Faràs un recorregut entre
muntanyes mentre els organitzadors de l’activitat
t’expliquen com funciona el pilotatge.
Si alguna vegada has contestat “vull ser pilot d’avió”
a la pregunta “Què vols ser quan siguis gran?” has
de venir a conèixer l’activitat de la mà de l’Aeroclub
de Reus. Ells et resoldran tots els dubtes sobre la
pràctica de vol amb motor.

SIGUES UN AUTÈNTIC
GENI!

UN PETIT DESCANS PER
BERENAR

De la mà de Reus Circ Social pots gaudir d’una
divertida gimcana en equip on et sentiràs un Aladí
i hauràs de complir una missió travessant diversos
obstacles. El teu enginy és essencial per ajudar
al teu equip a arribar al castell final i resoldre les
diverses proves que trobaràs durant el camí.

A mitja tarda, atura’t i agafa forces amb un bon
berenar per aprofitar el parc fins al final. Creps,
cupcakes i altres delícies que només cal veure les
imatges perquè t’entrin ganes de provar-les.
Dolç o salat? Tu tries! A la creperia del parc hi ha
varietat per a tots els gustos!

EL MICRÒFON DEL PARC

M’agrada el Parc de Nadal perquè puc provar moltes activitats
Avui hem parlat amb la Meritxell. Té 6 anys i ja fa
molts Nadals que gaudeix del Parc. Mireu que ens
diu!
Per què t’agrada el Parc de Nadal? M’agrada
perquè puc passar-me tota la tarda jugant. Puc
provar moltes activitats diferents i emportar-me a
casa algunes de les coses que he fet jo mateixa. Per
exemple, aquesta maraca que acabo de pintar! (fa
un gest i ens ensenya la maraca)

Hi ha moltes coses i les vull provar. Potser el proper
dia vindré amb la meva cosina.
Portes un dibuix molt xulo a la cara! Sí!!! M’he
l’han fet a l’estand on pinten cares (es refereix al de
la Marieta Voltereta) i és una papallona.

Quina és l’activitat que més t’ha agradat de
moment? Ui...no sabria quina triar perquè quasi
bé a totes m’ho passo bé. M’ha agradat molt poder
cantar a l’escenari (es refereix al Reus Talent) i la
mama m’ha dit que després ho podrem veure a la
tele.
Has pogut fer totes les activitats que volies?
De moment n’he fet moltes però ja li he dit a la
mama que vull tornar perquè no podré fer-ho tot.

PATROCINADORS I COL·LABORADORS

