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Reus també és esport durant el Parc de Nadal 

El 31 de desembre és una data assenyalada al calendari per la quantitat de curses i activitats 
esportives que s’organitzen. A Reus mateix, se celebra una edició més de la Sant Silvestre, una cursa 
de 5 km pels carrers més cèntrics de la ciutat. Enguany, més de 1.000 corredors han volgut tancar 
l’any fent esport.  
 
El Parc de Nadal és un exemple més de la importància que l’esport té a la ciutat i de la necessitat de 
compartir els valors que d’ell se’n desprèn: Treballar en equip per aconseguir objectius comuns, 
esforç, respecte a les normes i a l’adversari… De fet, són molts els espais i els tallers que tenen 
l’esport com a eix central al Parc. Un any més, podràs demostrar les teves habilitats practicant 
l’esport que més t’agradi, ja sigui amb una pilota de futbol, bàsquet, l’hoquei o de tennis. 
 
Reus és esport tot l’any però durant el Parc de Nadal, encara més.  

Sota el nom de “La Mediterrània, un mar de 
cultures”, l’eix conductor d’aquesta edició serà la 
capitalitat cultural de la ciutat durant el pròxim 
2017 í els Jocs del Mediterrani. 
  
Tots els petits de la ciutat podran gaudir del Parc 
de Nadal des d’aquest dimarts i fins el pròxim dia 4 
de gener. Tot i que el dia 1 de gener romandrà 
tancat, totes les entitats que participen a l’edició 
d’enguany han preparat tallers i jocs perquè grans 
i petits gaudeixin del parc des de les 3 de la tarda i 
fins a les 9 del vespre,  



Coneix la Mediterrània i les seves danses 
T’agradaria conèixer les danses 
tradicionals de diferents punts de la 
Mediterrània? Per primera vegada al 
Parc de Nadal tens l’ocasió de fer-ho 
amb la Coordinadora de Danses 
Tradicionals de Reus. Entra, elegeix el 
país del què t’agradaria aprendre la 
seva dansa i amb els nostres monitors 
aprèn a ballar-la. Pots elegir entre els 
balls típics de França, Grècia, Israel i 
evidentment, les danses tradicionals 
catalanes. Connecta els sentits, 
coordina braços, cames… i a ballar! 

Com arriba l’aigua a casa? El viatge d’una gota.  

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? 
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. 
 
Preparat per endinsar-te per tot un laberint de 
canonades i aprèn els processos pels quals 
passa una gota d’aigua. El primer d’ells és la 
captació i és possible gràcies als pous, mines i 
el pantà de Riudecanyes Amb una xarxa de 
transport, l’aigua 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. Finalment i un 
cop utilitzada en el dia a dia, torna a sortir de 
les llars i amb un sistema de sanejament, pous i 
grans col·lectors arriba a la Depuradora d’Aigües 
Residuals. A través d’un altre circuit finalitza el 
seu recorregut  al mar un altre cop. 

De gran, Karateka 

Els més petits de la casa tenen l’oportunitat de 
conèixer de primera mà les bases del karate amb 
l’Associació Do Trinidad de Karate. Els monitors 
ensenyen diferents tècniques bàsiques: defensa, 
atac amb puny i atac amb patada. 
 
Durant els dies del Parc de Nadal no deixis de 
passar per aquest espai per conèixer tot el que 
sempre has volgut saber d’aquest art marcial. 
Respectant les regles de l’esport, fes combats 
amb els teus companys de classe i ensenya tot el 
que saps. 
 



Civisme i convivència a l’autobús 
L’autobús s’ha convertit en una eina de transport indispensable 
per a molts veïns de la ciutat. Però ja estiguis a Reus o 
qualsevol altra localitat, hi ha tot un seguit de normes de 
civisme i convivència que cal que coneguis. 
 
Els nostres monitors et plantegen un taller on, en primer lloc, 
podràs dibuixar un autobús i pintar-lo dels colors que més 
t’agradi. Per aquells participants més grans, l’equip de Reus 
Transport compartirà amb tu normes de convivència i civisme 
com el fet de deixar passar altres passatgers, on col·locar-se un 
cop has accedit a l’interior del bus i el respecte als altres 
usuaris. Amb el teu dispositiu mòbil també pots consultar l’App 
per saber els horaris i la línia del bus que has d’elegir.  
 
Entre tots contribuïm a fer que el nostre viatge en autobús sigui 
una experiència més de convivència i respecte als altres 
passatgers. 
 

Cercavila dels Armats 
de Reus 
Els Armats de Reus han sortit durant uns 
minuts del seu estand per fer una cercavila per 
tot el recinte del Parc de Nadal. 
 
A ritme alegre de tambor i bombo han 
recorregut tots els espais del Parc despertant 
l’interès dels assistents. Recorda que també 
pots passar pel seu estand i confeccionar-te tu 
mateix un autèntic vestit d’armat amb papers i 
teles. 

Un mar de sortejos i premis 
al Parc de Nadal 
Un any més el Parc de Nadal està ple de 
sortejos i premis per a tots aquells que 
participen dels tallers i les activitats 
programades per enguany. 
 
A banda dels sortejos vinculats a les activitats 
solidàries, pots guanyar premis com classes de 
formació gratuïtes, vals descompte o sessions 
de tennis. Vine i participa. Preparats per viure 
la gran aventura? 



Fes una pausa a la Zona de descans 
Entre activitat i activitat dels petits, pares i 
acompanyants podeu fer una aturada a les 
diferents zones de descans habilitades al recinte 
de firaReus. 
 
Desconnecteu durant uns minuts del ritme 
imparable de taller en taller per compartir 
l’experiència amb altres pares o planificar tot el 
que encara us queda per descobrir de l’edició del 
Parc de Nadal d’enguany. Recordeu que, excepte 
el dia 1 de gener, obrim fins al pròxim 4 i encara 
hi ha mil sorpreses per compartir! 

Una dosis d’hoquei per als més petits 

Si a Reus hi ha un esport estrella, 
aquest és l’hoquei sobre patins i 
l ’equip del Reus Deportiu. I si 
comparteixes afició per l’esport de les 
quatre rodes, clava els frens, fes 
equilibri i comença a demostrar les 
teves habilitats. 
 
El taller està dividit en dues parts. La 
primera és iniciació al patinatge i un 
cop ja saps mantenir l’equilibri i 
moure’t el següent pas és agafar l’estic 
d’hoquei i controlar la pilota. Els 
professionals del Reus Deportiu 
t’ajudaran i compatiran amb tu els 
seus millors consells i tècniques. 


